ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
privind unele măsuri din domeniul pensiilor din sistemul public
Având în vedere necesitatea implementării măsurilor legislative care vizează evaluarea, recalcularea
pensiilor din sistemul public de pensii;
Luând în considerare deficitul de personal de la nivelul caselor teritoriale de pensii raportat la
numărul de pensionari aflați în evidența acestora dar și la complexitatea documentației în raport de
care se stabilesc drepturile de pensie cu consecințe în derularea procesului de evaluare a dosarelor de
pensii absolut necesar în vederea recalculări pensiilor, recalculare în urma căreia pensionarii pot
beneficia de pensii în cuantumuri mai mari care să le permită un nivel de trai decent;
Având în vedere necesitatea de a îmbunătăţi sistemul de protecţie socială pentru pensionarii
sistemului public de pensii, în concordanţă cu priorităţile naţionale;
Neadoptarea măsurii legislative propuse are consecințe negative pentru pensionarii sistemului public
care pot fi afectați în drepturi prin neparcurgerea cu eficiență și în timp util a procedurii de evaluare
a dosarelor de pensie;
Având în vedere că elementele sus-menţionate constituie premisele unei situaţii extraordinare care
impune adoptarea de măsuri imediate, în vederea stabilirii cadrului normativ adecvat şi că
neadoptarea acestor măsuri ar avea drept consecinţe negative afectarea unui interes public;
Apreciind că toate acestea constituie o situație extraordinară, considerăm că o eventuală legiferare
pe altă cale decât delegarea legislativă, chiar în procedură de urgenţă, nu ar fi de natură să înlăture
de îndată aceste consecințele negative ce pot fi create pentru beneficiarii sistemului public de pensii,
În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de
urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
Art. 1. – (1) În vederea evaluării pensiilor din sistemul public de pensii, conform Ordinului nr.487 din
31.05.2021 emis de ministrul muncii și protecției sociale, publicat în Monitorul Oficial al României nr.
609 din 18 iunie 2021, se suplimentează numărul maxim de posturi al Casei Naționale de Pensii
Publice, cu 1000 de posturi, pentru o perioada determinată, respectiv până la data de 31 august 2023.
(2) Salarizarea personalului prevăzut la alin. (1) se face conform Legii cadru nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Anexa 8, CAP II, lit. A pct. III, lit. b).
Art.2- Metodologia de distribuire/repartizare a numarului de posturi prevazut la art.1 și salarizarea
personalului, vor fi stabilite prin ordin al președintelui Casei Naționale de Pensii Publice.
Art.3- Fondurile necesare salarizării prevazute la art.1 alin.(2), se suportă din bugetul asigurărilor
sociale de stat urmând ca ulterior să fie decontate din Planul Național de Redresare și Reziliență.
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