
EXPUNERE DE MOTIVE

Sec^iunea 1
Titlul proiectului de act normativ 

LEGE privind aprobarea Ordonanfa de urgenta 
pentru completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice, precum si pentru adoptarea unor masuri in domeniul asigurarii unor persoane
in sistemul public de pensii

Secliunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ

l.Descrierea situatiei actuate
In prezent, potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile 
si completarile ulterioare, orice persoana se poate asigura in sistemul public de pensii in baza 
unui contract de asigurare sociala, in vederea obtinerii pensiei pentru limita de varsta §i, dupa 
caz, in vederea completarii venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensie. 
Potrivit Legii nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, dovada stagiului de 
cotizare si a veniturilor de natura salariala care constituie baza de calcul a pensiei se face cu 
cametul de munca original/alte documente eliberate de angajator din care sa rezulte informatiile 
necesare stabilirii drepturilor de pensie.
Reorganizarile repetate ale angajatorilor sau incetarea activitatii au condus, in timp, la 
distrugerea, degradarea sau pierderea carnetelor de munca dar §i al altor documente primare 
aflate in evidenta acestora pe baza carora putea fi stabilit stagiul de cotizare sau venitul pentru 
care s-au retinut si virat contributiile de asigurari sociale de stat, inainte de 1 aprilie 2001, 
elemente obligatorii in stabilirea pensiilor de asigurari sociale de stat.
In temeiul Hotararii Guvemului nr. 1.768/2005 privind preluarea din cametele de munca a 
datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat in sistemul public de pensii 
anterior datei de 1 aprilie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, la nivelul caselor de 
pensii s-a creat o arhiva electronica care nu poate fi utilizata in lipsa unor precizari legale.
Prin prezentul proiect se creeaza cadrul legal pentru utilizarea, la stabilirea drepturilor de pensie, 
a informatiilor din arhiva electronica creata la nivelul caselor de pensii pentru acele situatii 
exceptionalea_determinate de distrugerea, degradarea sau pierderea cametului de munca, 
declarate in conditiile legii, iar angajatorii §i-au incetat activitatea si/sau arhiva acestora nu mai 
poate fi identificata, situatii intervenite ulterior crearii arhivei electronice.
Temeiul legal al crearii arhivei electronice 1-a constituit Hotararea Guvemului nr. 1.768/2005 
privind preluarea din cametele de munca a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare 
realizat in sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, cu modificarile si 
completarile ulterioare, arhiva electronica care cuprinde atat datele preluate din cametele de 
munca si datele rezultate din activitatea de scanare a carnetelor de munca.
Este absolut.necesar crearea cadrului legal pentm folosirea, la stabilirea drepturilor de pensie, 
a bazei de date ce confine informafiile din cametele de munca scanate, cu atat mai mult cu cat



persoanele carora se adreseaza actul normativ, nu mai pot realiza alte venituri din cauza 
intervenirii riscului batranetii;
Prin urmare, prezentui proiect reprezinta temeiul legal pentru valorificarea arhivei electronice 
deja creata.

l.Schimbari preconizate
Avand in vedere necesitatea implementarii unor masuri de largire a sferei.de asigurati ai 

sistemului public de pensii prin includerea persoanelor care nu au avut calitatea de asigurat §i 
care opteaza sa achite contributia de asigurari sociale pe o anumita perioada dand astfel 
posibilitatea exercitarii dreptului fundamental la pensie;

Prin reglementarile propuse se creeaza cadrul legal pentru a asigura venituri suplimentare 
la Bugetul asigurarilor sociale de stat, plafile efectuate catre acest buget pot contribui, cel pufin 
pentru un timp, la refacerea echilibrului bugetar mai ales in conditiile actualei crize economice 
determinate de situatia epidemiologica creata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2;

De asemenea, se propun reglementari de natura a imbunatati sistemul de protecfie sociala 
astfel incat persoanele care nu indeplinesc conditia stagiului de cotizare pentru a accede la 
pensia pentru limita de varsta sa contribute la sistem prin plata contributiilor de asigurari 
sociale, pe o perioada de 6 ani anterioara datei incheierii contractului de asigurare sociala;

Au fost avute in vedere numeroasele solicitari din partea unor cetafeni romani din fara §i 
strainatate care nu au fost asigurati la sistemul public din Romania in anumite perioade de timp;

Masura legislativa are drept consecinfa evitarea de la excluderea sociala a unor categorii 
de persoane care nu ar putea accede la pensie pentru limita de varsta, in cadrul sistemului public 
de pensii intrucat nu indeplinesc condifiile prevazute de lege cu privire la stagiul de cotizare, 
§i care, in lipsa indeplinirii condifiilor de pensionare, ar apela la sistemul de asistenfa sociala, 
fapt ce ar impovara bugetul de stat,

Luand in considerare necesitatea instituirii unui cadru normativ care sa protejeze dreptul 
la pensie in situatia in care acesta este afectat de faptul ca anumite perioade de stagiu de cotizare 
si venituri de natura salariala nu pot fi valorificate din cauze determinate de pierderea, 
deteriorarea sau distrugerea cametelor de munca sau a altor documente primare, cauze 
independente. de vointa solicitantilor drepturilor de pensie;

Se propune completarea art. 159 prin care se urmareste ca, in situatii exceptionalcj 
determinate de distrugerea, degradarea sau pierderea cametului de munca, declarate in 
conditiile legii, angajatorii au incetat activitatea §i/sau daca arhiva acestora nu mai poate fi 
identificata, perioadele prevazute la art. 16 lit. a) pot fi valorificate pe baza informafiilor, 
respectiv datelor preluate din cametele de munca, existente in arhiva electronica creata in 
temeiul Hot^arii Guvemului nr. 1.768/2005 privind preluarea din cametele de munca a datelor 
referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat in sistemul public de pensii anterior datei 
de 1 aprilie 2001, cu modificarile completarile ulterioare. Arhiva electronica cuprinde atat 
datele preluate din cametele de munca cat si cametele de munca scanate. Situatiile mentionate 
sunt ivite ulterior cre^i arhivei electronice.

Este absolut necesar crearea cadmlui legal pentm folosirea, la stabilirea drepturilor de 
pensie, a bazei de date ce confine cametele de munca scanate cu atat mai mult cu gUspi^panele



carora se adreseaza actul normativ nu mai pot realiza alte venituri din cauza intervenirii riscului 
batranetii; arhiva electronica prevazuta are doua componente care cuprind datele preluate din 
cameteie de munca §i datele rezultate din activitatea de scanare a cametelor de munca.

Neadoptarea masurii legislative propuse are consecinte negative pentru categorii de 
persoane care se afla in imposibilitatea de a dovedi activitatea profesionala/veniturile de natura 
salariala considerent pentru care nu indeplinesc conditiile de pensionare, respectiv stagiul de 
cotizare, chiar daca varsta standard de pensionare este implinita.

Apreciind ca aceasta constituie in sensul art. 115 alin. 4 din Constitutia Romaniei, 
republicata, o situatie extraordinary a carei reglementare nu poate fi amanata din cauza 
efectelor negative ce ar putea fi generate de o eventuala interpretare §i aplicare neunitara a 
legii la nivelul tuturor caselor judetene de pensii si avand in vedere ca o interventie legislativa 
efectuata altfel decat pe calea delegarii legislative, nu ar fi de natura sa inlature de indata 
consecintele negative ale interpretarii neunitare, se impune adoptarea prezentei ordonante de 
urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice, cu modificarile §i completarile ulterioare.

Neadoptarea acestui act normativ ar duce la imposibilitatea solutionarii cererilor de 
acordare a drepturilor de pensie.

Proiectul de Ordonanta de Urgenta a fost elaborat impreuna cu Casa Nationala de Pensii
Publice.
3.Alte informatii
Nu este cazul

Sec^iunea a 3-a
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ

1. Impactul macroeconomic:
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

1^. Impactul asupra mediului concurential §i domeniului ajutoarelor de stat:
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

2. Impactul asupra mediului de afaceri:
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

2^ Impactul asupra sarcinilor administrative:
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

2^ Impactul asupra intreprinderilor mici §i mijlocii:
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

3. Impactul social:
Prezentul proiect de act normativ are un impact social semnificativ determinat de grupul tinta 
caruia i se adreseaza, respectiv pensionarii sistemului public de pensii ________________
4. Impactul asupra mediului:
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

5, Alte informatii:



Sec^iunea a 4^a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat,atat pe termen scurt, pentru

anul curent, cat pe termen lung (pe 5 ani)
- mii lei -

Indicator! Urmatorii 4 aniAnul
curent

Media 
pe 5 ani

1 .2 3 4 5 6 1
l.Modiflcari ale veniturilor 
bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:

(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit

b) bugete locale:
(i) impozit pe profit 

a) bugetul asigurdrilor sociale de stat: 
(i) contribulii de asigurari

+26.784
+26.784

+53.568
+53.568

0 0 0 +16.070
+16.07000 0

2. Modificari ale cheltuielilor 
bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:

(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri §i servicii
b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal

(ii) bunuri §i servicii
c) bugetul asigurdrilor sociale de stat:

(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri ?i servicii

' •

3. Impact flnanciar, plus/minus, din 
care:

a) buget de stat
b) bugete locale
c) bugetul asigurdrilor sociale de +26.784 +53.568 +16.070

stat
4. Propuneri pentru acoperirea 
cre$terii cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificarilor 
veniturilor §i/sau cheltuielilor 
bugetare

Calculul estimativ a avut in vedere un e§antion de 12.000 persoane ce 
ar opta pentru achitarea unei contribulii de asigurari sociale in baza 
unui contract de asigurari sociale.
Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata de 2.230 lei. 
2230 lei x 25% (contribulie CAS)=558 lei
558 lei X 12.000 persoane =6.696 mii lei x 4 luni (2020)=26.784 mii
lei
558 lei X 12.000 persoane = 6.696 mii lei x 8 luni (2021) = 53.568 mii
lei

7. Alte informatii



Sec^iunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislatiei in vigoare

1. Masuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ:
a) acte normative in vigoare ce vor fl modificate sau abrogate, ca urmare a intrarii m 
vigoare a proiectului de act normativ:
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
b) acte normative ce urmeaza a fi elaborate in vederea implementarii noilor dispozi^ii:
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
1^. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislafia in domeniul achizi^iilor 
publice
a) impact legislativ - prevederi de modificare §;i completare a cadrului normativ in 
domeniul achizitiilor publice, prevederi derogatorii;
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
b) norme cu impact la nivel opera^ional/tehnic - sisteme electronice utilizate in 
desfa^urarea procedurilor de achizi^ie publica, unitafi centralizate de achizitii publice, 
structura organizatorica interna a autoritatilor contractante.
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislafia comunitara in cazul proiectelor 
ce transpun prevederi comunitare:
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

3. Masuri normative necesare aplicarii directe a actelor normative comunitare:
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
4. Hotarari ale Cur^ii de Justi^ie a Uniunii Europene:
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
5. Alte acte normative fi/sau documente internafionale din care decurg angajamente, 
facandu-se referire la un anume acord, o anume rezolufie sau recomandare internafionala 
ori la alt document al unei organizafii Internationale:
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
6. Alte informatii:
Nu este cazul

Sectiunea a 6-a
Consultarile efectuate in vederea elaborarii proiectului de act normativ

1. Informatii privind procesul de consultare cu organizatii neguvernamentale, institute de 
cercetare §i alte organisme implicate:
Nu este cazul.
2. Fundamentarea alegerii organiza|iilor cu care a avut loc consultarea, precum §i a 
modului in care activitatea acestor organiza^ii este legata de obiectul proiectului de act 
normativ:
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

3. Consultarile organizate cu autoritatile administratiei publice locale,in situafia in care 
proiectul de act normativ are ca object activitati ale acestor autoritati, in conditiile



Hotararii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor 
asociative ale autoritalilor administra|iei publice locale la elaborarea proiectelor de acte 
normative
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect
4. Consultarile desfasurate in cadrul consiliilor interministeriale, in conformitate cu 
prevederile Hotararii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor
interministeriale permanente-------------------------------------- ------ ------------------------------
Proiectul de act normativ nu face obiectul unor asemenea dezbateri:
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
5. Informafii privind avizarea de catre:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Aparare a
c) Consiliul Economic §i Social
d) Consiliul Concurenlei
e) Curtea de Conturi
Proiectul prezentului act normativ a fost avizat de Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 907/2020. 
Consiliul Economic si Social a transmis puncte de vedere prin adresa nr. 7901/2020.
6. Alte informalii:
Nu este cazul.

Secfiunea a 7-a
Activitafi de informare publica privind elaborarea 

$i implementarea proiectului de act normativ
l.Informarea societa^ii civile cu privire la necesitatea elaborarii proiectului de act 
normativ.
Proiectul nu se refera la acest subiect.
2. Informarea societafii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului in urma 
implementarii proiectului de act normativ, precum §i efectele asupra sanata^ii §i securitafii 
ceta^enilor sau diversita^ii biologice
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
l.Alte informafii
Nu este cazul.

Secfiunea a 8-a 
Masuri de implementare

1. Masurile de punere in aplicare a proiectului de act normativ de catre autorita(ile 
administrafiei publice centrale §i/sau locale - infiinfarea unor noi organisme sau 
extinderea competenfelor institufiilor existente:
Proiectul nu se refera la acest subiect
2. Alte informafii.
Nu este cazul



Fata de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonantei de urgen^a a Guvemului pentm completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice, precum si pentru adoptarea unor masuri in 
domeniul asigurarii unor persoane in sistemul public de pensii, pe care il supunem 
Parlamentului spre adoptare.
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