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R A P O R T 

asupra propunerii legislative pentru modificarea art.165 din

din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice 

conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

 Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost 

sesizată, prin adresa nr. Plx 89/2016 din 21 martie 2016, cu dezbaterea 

în procedură obişnuită, a propunerii legislative pentru

ea nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere:

avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1187/3.11.2015

al Consiliului Economic şi Social (nr.2892/13

al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

31.03.2016) 

avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-5/272/31.03.2016) 

al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci

.2016) 

 negative, ale Guvernului (nr.1303/13.07.2016 şi 

19 aprilie 2017 
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art.165 din Legea 

2010 privind sistemul unitar de pensii 

din Regulamentul Camerei 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost 

, cu dezbaterea 

pentru modificarea 

2010 privind sistemul unitar de 

Comisia a avut în vedere: 

.11.2015) 

13.10.2015) 

al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

buget, finanţe şi bănci  

1303/13.07.2016 şi 
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

art.165 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, 

propunându-se ca, la determinarea punctajelor lunare pentru perioadele 

anterioare datei de 1 aprilie 2001, să se utilizeze şi sumele cuvenite 

pentru lucrul efectuat “în acord global”, indiferent dacă acestea au avut 

sau nu caracter permanent. Totodată, se propune ca şi persoanele care au 

fost deja pensionate să aibă posibilitatea de a depune cerere pentru 

recalcularea pensiei, însoţită de actele doveditoare. 

 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, 

conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 

 

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 11 aprilie 

2017 au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, din partea Ministerului Muncii şi Justiţiei 

Sociale:  

- d-na Lia Olguţa Vasilescu – Ministru 

- d-l Adrian Marius Rîndunică – Secretar de Stat 

- d-l Eduard Corjescu – director 

- d-na Maria Leancă – şef serviciu. 

 

La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 19 deputaţi, din 

totalul de 21 membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.  

 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 14 

martie 2016. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat. 
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În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei 

Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative din următoarele 

considerente:  

Potrivit prevederilor art.165 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, la 

determinarea punctajelor lunare, pentru perioadele anterioare datei de 1 

aprilie 2001, se utilizează salariile brute sau nete, după caz, în 

conformitate cu modul de înscriere a acestora în carnetul de muncă, 

astfel: 

a) salariile brute, până la data de 1 iulie 1977; 

b) salariile nete, de la data de 1 iulie 1977 până la data de 1 ianuarie 

1991; 

c) salariile brute, de la data de 1 ianuarie 1991. 

Pe lângă salariile brute sau nete, sunt luate în calcul şi sporurile cu 

caracter permanent care, după data de 1 aprilie 1992, au făcut parte din 

baza de calcul a pensiilor conform legislaţiei anterioare şi care sunt 

înscrise în carnetul de muncă sau sunt dovedite cu adeverinţe eliberate de 

angajatori. Aceste sporuri sunt prevăzute în anexa nr.15 la Normele de 

aplicare a prevederilor Legii nr.263/2010, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr.257/2011. Punctul VI al anexei menţionează că nu sunt 

luate în calcul la stabilirea punctajului mediu anual, întrucât nu au făcut 

parte din baza de calcul a pensiilor, conform legislaţiei anterioare datei de 

1 aprilie 2001, formele de retribuire în acord sau cu bucata, în regie ori 

după timp, pe bază de tarife sau cote procentuale. 

Referitor la acordul global, s-a reţinut faptul că, aşa cum era 

reglementat de legislaţia de salarizare anterioară datei de 01.04.2001, 

acesta nu reprezenta un spor la salariu, ci o formă de retribuire (în funcţie 

de realizarea unui produs, unei lucrări, etc.). 

În funcţie de gradul de realizare a lucrării, durata, gradul de 

reducere a cheltuielilor de producţie etc., grupul de muncitori care 

lucrau „în acord global”, erau retribuiţi, după caz, cu sume mai mari sau 

mai mici decât salariul tarifar de încadrare. Altfel spus, sumele primite 

pentru lucrul în acord global înlocuiau salariul tarifar de încadrare şi sub 
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nici o formă acestea nu pot fi considerate sporuri (a se vedea în acest 

sens prevederile art.12 din Legea nr.57/1974 privind retribuirea după 

cantitatea şi calitatea muncii). 

Pentru a proteja, însă, acele categorii de persoane care, lucrând „în 

acord global”, nu încasau salariul tarifar, ci sume mult mai mici, s-a 

reglementat ca la stabilirea pensiilor elementul de bază pentru calculul 

punctajului anual să fie salariul înregistrat în carnetul de muncă şi nu 

venitul efectiv realizat. 

 
 
 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Adrian Solomon    Violeta Răduţ 

    
     
    

 
 
 
 
Întocmit, 
Expert parlamentar Camelia Revenco 
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