
DECIZIA Nr. 5 din 20.09.2010 privind recalcularea pensiilor provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat

Scris de Administrator
Joi, 05 Aprilie 2012 17:57 - 

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
- SECŢIILE UNITE -

  

Decizie nr. 5/2010

  

din 20/09/2010

  

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 223 din 31/03/2011

  

Dosar nr. 4/2010

  

Sub preşedinţia doamnei judecător Rodica Aida Popa, vicepreşedintele Înaltei Curţi de Casaţie
şi Justiţie,

  

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, constituită în Secţii Unite, în conformitate cu dispoziţiile art.
25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, s-a întrunit pentru a examina recursul în interesul legii cu privire la
stabilirea şi recalcularea pensiilor din sistemul public provenite din fostul sistem al asigurărilor
sociale de stat, prin luarea în considerare a formelor de retribuire obţinute în regim de lucru
prelungit, prevăzute de art. 2 din Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 1.546/1952.

  

Secţiile Unite au fost constituite cu respectarea dispoziţiilor art. 34 din Legea nr. 304/2004,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fiind prezenţi 82 de judecători din 103
aflaţi în funcţie.

  

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost
reprezentat de procuror Antoaneta Florea - procuror-şef al Biroului de reprezentare din cadrul
Secţiei judiciare - Serviciul judiciar civil.
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Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
a susţinut recursul în interesul legii, punând concluzii pentru admiterea acestuia şi pronunţarea
unei decizii prin care să se asigure interpretarea şi aplicarea unitară a legii.

  

SECŢIILE UNITE,

  

Procurorul general a apreciat că orientarea jurisprudenţială potrivit căreia la stabilirea şi
recalcularea pensiei nu se pot lua în considerare veniturile obţinute în regim de lucru prelungit,
întrucât aceste sume sunt rezultatul unor forme de retribuire a muncii după timp sau în regie,
este în spiritul şi litera legii.

  

deliberând asupra recursului în interesul legii, constată următoarele:

  

În practica instanţelor judecătoreşti s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar cu
privire la stabilirea şi recalcularea pensiilor din sistemul public provenite din fostul sistem al
asigurărilor sociale de stat, prin luarea în considerare a formelor de retribuire obţinute în regim
de lucru prelungit, prevăzute de art. 2 din Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 1.546/1952.

  

Astfel, unele instanţe au considerat că la stabilirea şi recalcularea pensiei nu se pot lua în
considerare veniturile obţinute în regim de lucru prelungit, reglementat de Hotărârea Consiliului
de Miniştri nr. 1.546/1952 şi, consecutiv, de Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 2.579/1956,
Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 191/1963 ori Decretul nr. 175/1973, întrucât aceste sume
sunt rezultatul unor forme de retribuire a muncii după timp sau în regie.

  

S-a reţinut că prin dispoziţii legale exprese, respectiv Legea nr. 3/1977 privind pensiile de
asigurări sociale de stat şi asistenţa socială şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005
privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor
sociale, au fost precizate elementele care se iau în calcul la stabilirea şi recalcularea drepturilor
de pensie, nefiind prevăzute sumele primite pentru orele prestate în regim prelungit de lucru.
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Într-o altă orientare jurisprudenţială s-a considerat că la stabilirea şi recalcularea drepturilor de
pensie se iau în considerare şi veniturile obţinute pentru munca prestată în regim de lucru
prelungit, în temeiul art. 1 şi 2 din Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 1.546/1952, al Hotărârii
Consiliului de Miniştri nr. 2.579/1956 şi al Decretului nr. 175/1973, reţinându-se că pentru
aceste sume s-a achitat contribuţia de asigurări sociale.

  

Aceste din urmă instanţe au interpretat şi au aplicat corect dispoziţiile legii.

  

Astfel, art. 1 alin. 2 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa
socială prevedea că pensia se stabileşte în raport cu contribuţia adusă de fiecare persoană la
dezvoltarea societăţii şi se diferenţiază în funcţie de vechimea în muncă, retribuţia avută şi
grupa de muncă, iar art. 10 din acelaşi act normativ prevedea că baza de calcul care este avută
în vedere la stabilirea pensiei este retribuţia tarifară, respectiv media retribuţiilor tarifare lunare
din 5 ani lucraţi consecutiv, la alegere, din ultimii 10 ani de activitate.

  

Art. 10 din lege a fost modificat prin art. 3 din Legea nr. 49/1992 pentru modificarea şi
completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale, forma după modificare
prevăzând că baza de calcul la stabilirea pensiei este media din 5 ani lucraţi consecutiv, la
alegere, din ultimii 10 ani de activitate, a salariului de bază şi, printre alte sporuri, a sporului
pentru lucru sistematic peste programul normal.

  

Prin art. 3 alin. 1 din Legea nr. 3/1977 se prevedea că dreptul la pensia de asigurări sociale
este recunoscut tuturor cetăţenilor ţării care au desfăşurat o activitate permanentă pe baza unui
contract de muncă şi pentru care unităţile au depus contribuţia prevăzută de lege la fondul de
asigurări sociale de stat.

  

Faţă de aceste dispoziţii legale, urmează a se stabili în ce măsură veniturile obţinute prin regim
de lucru prelungit, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 3/1977, intră în baza de calcul al pensiei de
asigurări sociale, ceea ce înseamnă a se stabili dacă au reprezentat un spor cu caracter tarifar,
pentru care s-au achitat contribuţii la bugetul asigurărilor de stat.

  

Regimul juridic al prelungirii timpului de lucru, reglementat iniţial prin Hotărârea Consiliului de
Miniştri nr. 1.546/1952, prevedea că ministerele de resort, de comun acord cu uniunea sindicală
respectivă, vor putea aproba şantierele de construcţii şi montaj pentru care se admite program
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normal de lucru, până la 10 ore pe zi, iar în cazuri excepţionale, prelungirea zilei de lucru peste
10 ore pe zi.

  

Potrivit art. 2 din această hotărâre, orele efectuate în aceste condiţii vor fi considerate şi plătite
ca ore normale.

  

Ulterior, prin Legea nr. 10/1972, a fost adoptat Codul muncii al R.S.R., care în art. 116
prevedea că în construcţii, în industria forestieră, în agricultură, precum şi în alte activităţi cu
condiţii specifice, durata zilei de muncă poate fi mai mare, în condiţiile şi limitele stabilite prin
hotărâre a Consiliului de Miniştri, de comun acord cu Uniunea Generală a Sindicatelor.

  

Potrivit art. 120 din fostul Cod al muncii, orele în care o persoană prestează munca peste
durata normală a timpului de lucru sunt ore suplimentare şi se compensează cu timp liber
corespunzător, iar dacă munca astfel prestată nu a putut fi compensată cu timp liber
corespunzător, orele suplimentare se vor retribui cu un spor de 50% sau 100%, în condiţiile
reglementate de acelaşi cod.

  

Aceste dispoziţii au fost preluate şi de Legea retribuirii după cantitatea şi calitatea muncii nr.
57/1974, care în art. 71 prevedea că personalul care lucrează peste durata normală a zilei de
muncă sau în zilele de repaus săptămânal ori în alte zile în care, potrivit legii, nu se lucrează
are dreptul să fie retribuit dacă nu i s-a asigurat, în compensare, timpul liber corespunzător.

  

Prin urmare, se constată că veniturile realizate din munca prestată peste programul normal de
lucru, potrivit dispoziţiilor legale mai sus arătate, sunt venituri cu caracter tarifar, care trebuie
luate în considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei datorate pentru munca depusă.

  

Trebuie subliniat faptul că pentru aceste sume încasate s-a plătit contribuţia la asigurările
sociale de stat, deoarece Decretul nr. 389/1972 cu privire la contribuţia pentru asigurări sociale
de stat prevedea această sarcină asupra câştigului brut realizat de personalul salariat, fără nicio
distincţie.

  

Or, potrivit principiului contributivităţii, stabilit prin art. 2 lit. e) din Legea nr. 19/2000 privind
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sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările
ulterioare, fondurile de asigurări sociale se constituie pe baza contribuţiilor datorate de
persoanele fizice şi juridice participante la sistemul public, drepturile de asigurări sociale
cuvenindu-se în temeiul contribuţiilor de asigurări sociale plătite.

  

Faptul că aceste venituri trebuie luate în considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiilor
este demonstrat şi de prevederile art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
4/2005.

  

Acest articol prevede că sporurile, indemnizaţiile şi majorările de retribuţii tarifare care, potrivit
legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, au făcut parte din baza de calcul al pensiilor şi care
se utilizează la determinarea punctajului mediu anual sunt cele prezentate în anexa care face
parte integrantă din actul normativ în discuţie.

  

Or, potrivit pct. IV din anexa la ordonanţă, intră în categoria sporurilor, indemnizaţiilor şi
majorărilor de retribuţii tarifare şi acele sporuri acordate de către ministerele de resort, conform
prevederilor actelor normative în vigoare în diverse perioade, evidenţiate împreună cu salariile
aferente în statele de plată şi pentru care s-a datorat şi s-a virat contribuţia de asigurări sociale.

  

De asemenea, în această categorie intră şi sporul pentru lucrul sistematic peste programul
normal.

  

Anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 cuprinde la pct. IV şi menţiunea că la
stabilirea punctajului mediu anual nu vor fi avute în vedere formele de retribuire în acord sau cu
bucata, în regie ori după timp, pe bază de tarife sau cote procentuale, deoarece acestea nu au
făcut parte din baza de calcul al pensiilor, conform legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001.

  

Veniturile obţinute în regim de lucru prelungit nu reprezintă o formă de retribuire a muncii în
regie sau după timp, deoarece art. 12 din Legea nr. 57/1974 prevedea această formă de
retribuţie pentru situaţia în care retribuţia tarifară era stabilită pe o oră, zi sau lună şi se acorda
personalului pentru timpul efectiv lucrat la realizarea integrală a sarcinilor de serviciu, exprimate
sub forma unei norme de producţie zilnică sau prin atribuţii stabilite concret pentru fiecare loc de
muncă.
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De asemenea, potrivit dispoziţiilor art. 199 alin. 1 din Legea nr. 57/1974, în cazuri excepţionale,
în anumite sectoare de activitate se putea aproba efectuarea în afara programului de lucru a
unor munci retribuite cu ora sau în raport de lucrările executate.

  

Timpul de muncă în regim de lucru prelungit, aşa cum s-a arătat, are un alt regim juridic, fiind
considerat de lege ca timp normal de lucru şi retribuit ca atare.

  

În consecinţă, în temeiul dispoziţiilor art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea
judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 329 alin. 2 şi 3 din
Codul de procedură civilă, urmează a se admite recursul în interesul legii şi a se stabili că
sumele plătite pentru munca prestată de foştii salariaţi în regim de lucru prelungit, în condiţiile
art. 1 şi 2 din Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 1.546/1952, se au în vedere la stabilirea şi
recalcularea pensiilor din sistemul public.

  

PENTRU ACESTE MOTIVE
În numele legii:

  

DECID:

  

Admit recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie.

  

În interpretarea dispoziţiilor art. 2 lit. e), art. 78 şi art. 164 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 19/2000
privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi ale art. 1 şi 2 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public,
provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, stabilesc că:

  

Sumele plătite pentru munca prestată de foştii salariaţi în regim de lucru prelungit, în condiţiile
art. 1 şi 2 din Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 1.546/1952, se au în vedere la stabilirea şi
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recalcularea pensiilor din sistemul public.

  

Obligatorie, potrivit art. 329 alin. 3 din Codul de procedură civilă.

  

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 20 septembrie 2010.
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