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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 Legii nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice, iniţiată de domnul deputat PNL 

loan Cupşa împreună cu un grup de parlamentari PNL (Bp. 419/2021).

1. Principalele reglementări

Prin iniţiativa legislativă se propune recunoaşterea perioadelor 

anterioare datei de 1 aprilie 2001 ca locuri de muncă încadrate în grupa I de 

muncă pentru activităţile de producţie, mentenanţă şi asimilate din unităţile 

de producţie a energiei electrice şi extracţiei cărbunelui, astfel încât 

persoanele angajate la aceste locuri de muncă să poată beneficia de 

reducerea vârstei standard de pensionare, care se acordă pentru condiţii 

speciale de muncă, potrivit prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Totodată, potrivit Expunerii de motive, neasimilarea perioadelor 

anterioare datei de 1 aprilie 2001 nu va face posibilă aplicarea reducerii de 

vârstă, întrucât persoanelor respective nu li s-a recunoscut grupa de muncă şi 
prin urmare nu pot beneficia de reducere.



II. Observaţii

l.Cu privire la conţinutul propunerii legislative, semnalăm că aceasta 

determină anumite implicaţii financiare, astfel încât era necesar să se 

prevadă şi mijloacele financiare pentru acoperirea creşterii cheltuielilor 

bugetare conform art. 138 alin. (5) din Constituţia României, republicată. 
Totodată, semnalăm şi faptul că, în conformitate cu cerinţele 

prevederilor art. 15 din Legea nr. 500/2002^ şi cele ale art. 15 din Legea 

nr, 69/2010^, iniţiatorii propunerii legislative aveau obligaţia să prevadă 

sursele de acoperire a majorării cheltuielilor bugetare şi să prezinte declaraţia 

potrivit căreia aceste majorări sunt compatibile cu obiectivele şi priorităţile 

strategiei fiscal-bugetare, cu legea bugetară anuală şi cu plafoanele de 

cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară pentru anul 2021.

2. Faţă de textele de la art. I pct.2 din cuprinsul propunerii legislative, 
arătăm că între normele propuse şi dispoziţiile de la art. 56 alin. (1) lit. d), 
alin.(3) lit. d), precum şi art. 56 alin.(l) din Legea nr. 263/2010 există un 

veritabil paralelism legislativ care poate afecta principiul securităţii juridice 

în componenta sa privind calitatea legii consacrată de art. 1 alin. (5) din 

Constituţie.
Prin urmare, în temeiul art. 16^ din Legea nr. 24/2000^ nu era necesar 

art. I pct.2 din conţinutul demersului legislativ, deoarece există o 

suprapunere în privinţa obiectului de reglementare între normele propuse, şi 
dispoziţiile mai sus enunţate din Legea nr. 263/2010, fapt ce poate genera 

situaţii de instabilitate şi incoerenţă legislativă.

3. Semnalăm existenţa unei neconcordanţe între „Expunerea de 

motive"" şi iniţiativa legislativă, în sensul că:
- pe de o parte. Expunerea de motive vizează recunoaşterea perioadelor 

anterioare datei de 01.04.2001, ca locuri de muncă încadrate conform 

legislaţiei anterioare în grupa I de muncă, întrucât persoanelor respective nu 

li s-a recunoscut grupa de muncă;

^ privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial, 
Partea I nr. 597 din 13 august 2002
^ Legea responsabilităţii fiscal-bugetare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 472 din 04 iunie 
2010
^ „ (1) In procesul de legiferare este interzisă instituirea aceloraşi reglementări în mai multe articole 
sau alineate din acelaşi act normativ ori în două sau mai multe acte normative. Pentru sublinierea 
unor conexiuni legislative se utilizează norma de trimitere. (2) în cazul existenţei unor paralelisme 
acestea vor fi înlăturate fie prin abrogare, fie prin concentrarea materiei în reglementări unice 
^ privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare
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" pe de altă parte, iniţiativa legislativă vizează asimilarea în condiţii 

speciale de muncă a anumitor activităţi dintre cele prevăzute la art. 30 

alin. (1) lit. i) din Legea nr. 263/2010, şi anume, cele din locurile de muncă 

încadrate conform legislaţiei anterioare în grupa I de muncă, reglementând 

totodată condiţiile de pensionare şi recalcularea pensiei categoriilor de 

persoane ce fac obiectul art. 30 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 263/2010.
învederăm faptul că actele normative care reglementau încadrarea în 

fostele grupe I şi a Il-a de muncă au fost abrogate la data intrării în vigoare a 

Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 

asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare (art. 198 din 

lege), respectiv de la data de 01.04.2001.
După această dată, nu mai există bază legală pentru încadrarea locurilor 

de muncă, activităţilor şi categoriilor profesionale cu condiţii deosebite în 

grupe superioare de muncă, iar eliberarea adeverinţelor privind atestarea 

faptului că, în anumite perioade anterioare datei de 01.04.2001, o persoană 

şi-a desfăşurat activitatea în locuri de muncă încadrate în grupele I şi/sau II 

de muncă, se va face numai dacă nominalizarea persoanei s-a făcut anterior 

datei de 01.04.2001 şi numai pe baza documentelor întocmite la acea vreme, 
verificabile, aflate în evidenţa angajatorilor sau deţinătorilor de arhive.

Altfel spus, în prezent, angajatorii şi cu atât mai mult deţinătorii de 

arhive, nu au temei legal pentru a nominaliza noi persoane ori pentru a se 

încadra activităţi desfăşurate anterior datei de 01.04.2001, în grupe 

superioare de muncă, ci doar pentru a atesta un fapt consumat anterior datei 

de 01.04.2001, prin înscrieri efectuate în carnetul de muncă, ori adeverinţe 

întocmite conform prevederilor legale în vigoare la momentul eliberării lor.
De asemenea, dreptul de încadrare a activităţii în grupa superioară de 

muncă a presupus şi obligaţia corelativă de constituire a contribuţiei de 

asigurări sociale aferente acestei situaţii.
Potrivit propunerii legislative sus-menţionate, se asimilează în condiţii 

speciale de muncă perioada anterioară datei de 7 aprilie 2001, în care 

salariaţii au desfăşurat activităţi dintre cele prevăzute la art. 30 alin. (1) 

lit. i) din Legea nr. 263/2010, în locurile de muncă încadrate conform 

legislaţiei anterioare în grupa I de muncă (prin introducerea alin. (4) la 

art. 30 âm Legea nr. 263/2010).
Considerăm necesar să precizăm faptul că textul propus va viza numai 

personalul care a fost încadrat în grupa I de muncă potrivit legislaţiei în 

vigoare până la data de 01.04.2001.
Prin urmare, doar o parte din categoriile de persoane care au lucrat în 

activităţile, prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 263/2010 

beneficiază de această asimilare în condiţii speciale de muncă, şi anume, 
salariaţii care au desfăşurat activitatea în locurile de muncă încadrate 

conform legislaţiei anterioare în grupa I de muncă.
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De asemenea, dispoziţiile referitoare la reducerea vârstei standard de 

' pensionare şi stagiul complet de cotizare (art. 56^ din propunerea legislativă) 

sunt reglementate atât la art. 56 alin. (1) lit, d), alin. (2) lit. d), cât şi Ia 

art. 56^ din Legea nr. 263/2010, aşa cum a fost modificată şi completată prin 

Legea nr. 197/2021, fiind necesară clarificarea sau, după caz, armonizarea 

propunerii legislative cu textele de lege mai sus invocate, în raport de 

intenţia legiuitorului. . _ _ _ ______

III. Punctul de vedere al Guvernului

Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative.

Cu stimă.

"ilMm■%pISTR
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Doamnei senator Anca Dana DRAGII 

Preşedintele Senatului
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