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Stabilirea înţelesului termenului de “nevăzător”, utilizat în legislaţia din 
domeniul pensiilor, solicitată de către Avocatul Poporului – Recurs în 

interesul legii, promovat la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
 

 
                  
 Avocatul Poporului a promovat la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie un Recurs 

în interesul legii referitor la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 59 din 

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, respectiv ale art. 47 

alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 

asigurări sociale, şi anume stabilirea înţelesului termenului de “nevăzător”. În 

opinia Avocatului Poporului, dispoziţiile sus-menţionate se aplică şi persoanelor cu 

grad de handicap accentuat, nu numai celor cu grad de handicap vizual grav, 

astfel încât ambele categorii pot beneficia de pensie pentru limită de vârstă, în 

condiţiile legii.  

 

                 Promovarea Recursului în interesul legii s-a datorat faptului că textele de 

lege sus-menţionate au fost interpretate şi aplicate diferit, atât la nivelul caselor 

teritoriale de pensii, cât şi la nivelul instanţelor judecătoreşti, situaţie ce a determinat 

în unele cazuri stabilirea unor debite de 50 000-65 000 de lei. 

 

                Hotărârile judecătoreşti pronunţate s-au conturat în două opinii referitoare la 

interpretarea şi aplicarea normelor legale menţionate, în raport de înţelesul dat 

termenului de “nevăzător”. Într-o primă opinie, formulată de către o parte din 

instanţele de judecată, termenul de “nevăzător” se referă exclusiv la persoanele cu 

grad de handicap grav, iar persoanelor cu handicap vizual accentuat/mediu nu le sunt 

aplicabile prevederile privind ”nevăzătorii”. Într-o altă opinie, exprimată de către alte 

instanţe judecătoreşti,  prevederile art. 59 din Legea nr. 263/2010, respectiv ale art. 



 
 

47 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 sunt aplicabile atât persoanelor cu handicap vizual 

grav, cât şi celor cu handicap accentuat. 

 

                Avocatul Poporului susţine că dispoziţiile art. 59 din Legea nr. 263/2010 şi 

art. 47 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 se aplică şi persoanelor cu grad de handicap 

accentuat. Aceasta deoarece, între altele, legea nu distinge cu privire la gradul de 

handicap, ci numai sub aspectul tipului de handicap, respectiv vizual şi celelalte 

tipuri de handicap. Astfel încât, Avocatul Poporului consideră justificată opinia 

potrivit căreia înţelesul termenului de ”nevăzători” nu este echivalentul termenului de 

”orb” sau celui cu grad de handicap grav. În plus, legislaţia principală şi secundară din 

domeniul pensiilor nu defineşte termenul de ”nevăzător”, de altfel nu menţionează 

deloc acest termen. 

 

                Celelalte argumente care stau la baza opiniei Avocatului Poporului, pot fi 

consultate pe site-ul instituţiei, la rubrica “Recursul în interesul legii”, accesând 

următorul link http://www.avp.ro/ril/ril_mai2015.pdf .    
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