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Domnului deputat 
   Adrian SOLOMON, 
  Preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială 
 
    
 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind sistemul public de pensii 

 
 

În  conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor,   Biroul   Permanent   a  trimis  Comisiei  pentru  drepturile  omului,  
culte   şi  problemele  minorităţilor  naţionale,  cu   adresa   nr. PL-X 725/2018  din 28 
noiembrie 2018, spre dezbatere şi avizare în procedură de urgenţă, proiectul de Lege 
privind sistemul public de pensii, înregistrat cu nr. 4c-6/660 din 29 noiembrie 2018. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
În şedinţa din 11 decembrie 2018, membrii comisiei au examinat 

proiectul de lege în conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor şi, în urma dezbaterilor, au hotărât cu  unanimitate de voturi să îi acorde 
aviz  favorabil, cu un amendament admis, prezentat în Anexa, care face parte 
integrantă din prezentul aviz.  

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege  face parte din 
categoria legilor organice. 

 
 

PREŞEDINTE, 
 
 

Deputat 
Iusein IBRAM 

 
 
 
 
 
Întocmit: consilier  parlamentar  Elena Zorilă 
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ANEXĂ 
 

AMENDAMENT ADMIS 
 

Nr. 
crt. 

Textul ini ţial Amendamentul propus 
(Autorul amendamentului) 

Motivare 

1.      
 
„Art.85 (2) Valorile  punctului de pensie sunt 
următoarele: 
a) la data de 1 septembrie 2019 – 1.265 lei; 
b) la data de 1 septembrie 2020 – 1.775 lei; 
c) la data de 1 septembrie 2021 – 1.875 lei”. 

    Se propune modificarea alin. (2) al art.85 astfel: 
 
    „Art.85 (2) Valoarea punctului de pensie 
începând cu 1 ianuarie  2019 este de 1.875 lei”. 
 
 
 
Autori: 
dl deputat Cătălin-Ioan NECHIFOR, dna deputat Mihaela 
HUNCĂ, dna deputat Marilena-Emilia MEIROŞU - Neafiliaţi 
 

    Modificarea propusă susţine 
principiile de bază la care face referire 
proiectul de lege: solidaritate socială, 
egalitate de tratament între categorii de 
beneficiari, precum și asigurarea unui 
nivel de trai decent, prin facilitarea 
accesului beneficiarilor, cât mai curând 
posibil, la venituri potrivit muncii 
depuse şi, implicit, la un trai mai bun. 
    Amânarea majorării punctului de 
pensie până în 2021 constituie o 
discriminare faţă de cei mai vârstnici 
pensionari, care este posibil să nu mai 
beneficieze de această majorare. 
    În plus, proiectul de lege se află în 
procedură de urgență, Camera 
Deputaților este Camera decizională, 
ceea ce înseamnă că va fi adoptat până 
la finalul anului 2018. Ținând cont de 
faptul că Legea bugetului de stat și 
Legea bugetului asigurărilor sociale nu 
au fost încă votate de Parlament, 
intrarea în vigoare a noii Legi a 
pensiilor este posibilă cu 1 ianuarie 
2019 , inclusiv cu alocările bugetare 
aferente.  

 


