
PRIM MINIS TRU 

Domnule preşedinte, 

În conformitate cu prevederile art. 111 aim . (1) din Constitu(ie, 
Guvernul României formulează următorul 

PUNCT DE VEDERE 

referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, iniţiată de domnul 
deputat PSD Lucian-Eduard Simion împreună cu un grup de deputaţi PSD 
(Bp. 53/2020). 

I. Principalele reglementări 

Potrivit Expunerii de motive, iniţiativa legislativă are ca object de 
reglementare "completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice, în sensul introducerii unei noi categorii de persoane care 
poate ieşi anticipat la pensie, fără a fi penalizată, respectiv pentru lucrătorii 

din sectorul de construcţii nave care îi desfăşoară activitatea în 
următoarele activităţi specifice: control nedistructiv cu radiaţii ionizante, 
izolare cu vată minerală, galvanizare, sablare/zincare, vopsitorie, sudură, 

montare/demontare schele, lăcătuşărie montaj, tubulatură montaj, polizare 
montaj, mecanică montaj, electrică montaj." 

Stagiul complet de cotizare pentru această categorie va fi de 30 de ani, 
iar vârsta minimă de pensionare va fi de 53 de ani pentru femei şi 55 de 
ani pentru bărbaţi. Reducerea vârstei de pensionare pentru navalişti ţine 

cont de condiţiile speciale zilnice pe care aceştia le îndură. 
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II. Observaţii 

1. Menţionăm că, întrucât măsurile reglementate prin iniţiativa 
legislativă determină majorări ale cheltuielilor bugetare, respectiv prin 
majorarea numărului de pensionari beneficiari de pensie anticipată fără 
penalizare, potrivit prevederilor art. 15 din Legea privind finanţele publice 
nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 15 din 
Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, .' cu 
modificările şi completările ulterioare, este necesar să se prevadă sursele 
de acoperire a majorării cheltuielilor bugetare şi să se prezinte declaraţia 
potrivit căreia aceste majorări sunt compatibile cu obiectivele şi priorităţile 
strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea bugetară anuală 
şi cu plafoanele de cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară. 

Totodată, este necesar a se avea în vedere prevederile art. 138 aim . 
(5) din Constituţia României, republicată, conform cărora "Nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi aprobată jără stab ilirea sursei de 
finanţare." 

De asemenea, semnalăm faptul că, în contextul socio-economic 
actual impus de evoluţia pandemiei COVIDI9 ale cărei efecte au 
determinat instituirea stării de urgenţă pe întreg teritoriul României prin 
Decretul Preşedintelui României nr. 195/16.03.2020, prelungită prin 
Decretul nr. 240/14.04.2020, şi afectarea activităţii economice în mai 
multe sectoare, se înregistrează o majorare a deficitului bugetar, ca urmare 
a scăderii veniturilor şi creşterii cheltuielilor bugetare, fund deja adoptată 
o rectificare bugetară în acest an, respectiv Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 5072020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 
2020. 

În aceste condiţii, recomandăm prudenţă în adoptarea de măsuri care 
implică impact financiar negativ asupra bugetului de stat. 

2. Apreciem că propunerea legislativă prezintă unele neajunsuri sub 
aspectul respectării dispoziţiilor art. 6 aim . (1) şi (2) şi art. 30 aim . (1) din 
Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, Cu modificările şi completările 
ulterioare, referitoare la instrumentul de prezentare şi motivare a iniţiativei 

legislative, pe care îl considerăm insuficient motivat, în sensul că acesta 
trebuie să se refere, în principal, la următoarele aspecte: 

- cerinţele care reclamă intervenţia normativă; 

- efectele avute in vedere, în funcţie de obiectul reglementării; 
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. - implicaţiile pe care noua reglementare le are asupra legislaţiei în 
, vigoare. 

III. Punctul de vedere al Guvernului 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 

Cu stimă, 

Senatul României 

~ L4  , A,. , 
N 

PRIM-MINISTRU 
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