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PRIM MINISTRU

Doamnă preşedinte,

în conformitate cu prevederile art, 111 alin. (1) din Constituţie şi în 

temeiul art. 25 lit. (b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, Guvernul României formulează următorul:

PUNCT DE VEDERE

referitor la propunerea legislativă pentru completarea art. 106 din Legea 

nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, iniţiată de doamna 

deputat PNL Mara-Daniela Calista împreună cu un grup de parlamentari 

PNL, USR-PLUS, UDMR, Minorităţi (Bp. 340/2021, L380/2021).

I. Principalele reglementări

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare completarea 

art. 106 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, 
cu modificările şi completările ulterioare, cu un nou alineat, alin, (5), în 

sensul creării obligaţiei în sarcina caselor teritoriale de pensii de a 

transmite o informare angajatorului, în termenul prevăzut la art. 106 

alin. (4), cu privire la emiterea deciziei de pensionare pentru limită de 

vârstă, anticipată, anticipată parţială sau de invaliditate.
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1. Subliniem că, potrivit prevederilor art. 103 din Legea nr. 263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările 

ulterioare^,,pensia se acordă la cererea persoanei îndreptăţite, a tutorelui 

sau a curatorului acesteia, a persoanei căreia i s-a încredinţat sau i s-a 

dat în plasament copilul minor, după caz, depusă personal ori prin 

mandatar desemnat prin procură specială.
Cererea de pensionare, împreună cu actele prin care se dovedeşte 

îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege, se depune, începând cu data 

îndeplinirii acestor condiţii, la casa teritorială de pensii competentă, în a 

cărei rază domiciliază persoana
Precizăm faptul că, referitor la decizia de pensie, potrivit art. 106 

alin. (3) şi (4) Legea nr. 263/2010, aceasta se comunică persoanei care 

a solicitat pensionarea, iar în termen de 30 de zile de la comunicare, 
decizia de pensie poate fi anulată la cererea titularului.

Prin urmare, comunicarea către angajatori a informaţiilor privind 

înscrierea la pensie, de către casele teritoriale de pensii, ar putea avea 

implicaţii în situaţia exercitării de către persoana îndreptăţită a dreptului de 

anulare a deciziei de pensie.
Semnalăm că operaţiunea de comunicare către angajatori a 

informaţiilor privind înscrierea la pensie a persoanelor care la data 

solicitării pensiei au calitatea de asigurat ar duce la îngreunarea activităţii 

din cadrul caselor teritoriale de pensii.
De asemenea, apreciem faptul că nu ar trebui neglijat nici efortul 

financiar si necesarul de resurse umane si asa deficitar, în cadrul caselor 

teritoriale de pensii, pentru identificarea angajatorului, a modalităţii de 

comunicare, având în vedere faptul că acesta nu mai este implicat în 

depunerea dosarului de pensie.
Precizăm faptul că, spre deosebire de legislaţia anterioară datei de 1 

aprilie 2001, potrivit căreia obligaţia depunerii documentelor doveditoare 

privind îndeplinirea condiţiilor de pensionare revenea angajatorului, 
conform legislaţiei actuale, aceasta revine solicitantului de drept.

Menţionăm că şi în prezent, potrivit procedurilor aplicabile, la 

solicitarea angajatorilor, casele teritoriale de pensii comunică acestora 

următoarele informaţii cu privire la dobândirea calităţii de pensionar 

pentru persoanele care, la data solicitării drepturilor de pensie, au calitatea 

de asigurat: numele şi prenumele titularului drepturilor de pensie, numărul



şi data deciziei de înscriere la pensie, categoria de pensie, data acordării 

drepturilor de pensie.

2. Referitor la implicaţia prezentată în Expunerea de motive cu 

privire la cumularea de către asigurat a veniturilor obţinute din salariu cu 

drepturile de pensie anticipată/anticipată parţială, precizăm faptul că, în 

situaţia categoriilor de pensie mai sus-amintite, drepturile de pensie se 

plătesc de la data încetării calităţii de asigurat înscrisă în decizia de 

încetare a contractului de muncă emisă de angajator.
Totodată considerăm că obligativitatea informării cu privire la 

emiterea deciziei de pensionare ar trebui instituită titularului de drept.

III. Punctul de vedere al Guvernului

Având în vedere considerentele menţionate, Guvernul nu susţine 

adoptarea acestei iniţiative legislative în forma prezentată.

Cu stimă,
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Doamnei senator Anca Dana DRAGU 

Preşedintele Senatului


