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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
Bucureşti, 19 octombrie 2009 

Nr. 27/498 
 
 

 
R A P O R T 

asupra proiectului de Lege pentru reglementarea sistemului de 
cumul al pensiilor cu veniturile salariale 

 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost 

sesizată, prin adresa nr. PLx 432 din 21 septembrie 2009, cu dezbaterea 

pe fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru 

reglementarea sistemului de cumul al pensiilor cu veniturile salariale. 

 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.308/10.04.2009) 

• avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.753/28.04.2009) 

• avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

(nr.31/832/29.09.2009). 

 

 Proiectul de lege are ca obiect reglementarea sistemului de cumul al 

pensiilor cu veniturile salariale.  

 Măsurile respective constau în stabilirea condiţiilor în care beneficiarii 

pensiei pentru limită de vârstă, atât cei din sistemul public cât şi cei din 

sistemele neintegrate de pensii, inclusiv beneficiarii pensiei de serviciu, 

pot cumula pensia netă cu veniturile salariale realizate din exercitarea 

unei activităţi profesionale pe bază de contract individual de muncă, raport 

de serviciu sau în baza actului de numire potrivit legii, în cadrul 

 



autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, indiferent de modul de 

finanţare şi subordonare, precum şi în cadrul regiilor autonome, 

societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale la 

care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat sau de o 

unitate administrativ-teritorială. 

 Astfel, cumulul este permis numai în măsura în care nivelul pensiei 

încasate este mai mic sau cel mult egal cu nivelul salariului mediu brut pe 

economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi 

aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. 

 

Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea 

proiectului de lege pentru evitarea paralelismului legislativ, întrucât 

regimul cumulului pensiei cu veniturile salariale face obiectul Capitolului IV 

din Proiectul Legii privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, 

raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi 

respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar 

Internaţional. 

Astfel, la art.17 din proiectul de lege mai sus amintit, adoptat prin 

asumarea răspunderii de către Guvern, se prevede posibilitatea cumulării 

pensiei nete cu veniturile realizate dacă nivelul acesteia nu depăşeşte 

nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea 

bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului 

asigurărilor sociale de stat. 

 

Proiectul de lege 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 14 octombrie 

2009 au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor: 

 d-na Doina Pârcălabu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale, preşedintele CNPAS 
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 d-na Gabriela Mateescu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale 

 d-l Nicu Popescu - director, Ministerul Finanţelor Publice. 

 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 19 

membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu 7 voturi pentru şi 5 voturi 

împotrivă. 

 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 16 

septembrie 2009, ca urmare a depăşirii termenului de adoptare, potrivit 

art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României republicată. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

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

Deputaţilor.  

  
 
 

 
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 

 Victor Paul Dobre    Kerekes Karoly 
 
 
 
 
 
 
 
Şef serviciu,  
Consilier parlamentar Elena Mesaroş 
       Întocmit, 

 Expert parlamentar Sorina Steliana Szabo 
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