
1 

 

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

 
 
 
 

R A P O R T 

asupra proiectului de Lege privind sistemul public de pensii 

 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa  
nr. PLx 725/2018 din 28 noiembrie 2018, cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege 

privind sistemul public de pensii. 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare adoptarea unui nou act normativ în domeniul sistemului 
public de pensii, care îşi propune eliminarea, din sistemul de pensii din România, a inechităţilor dintre beneficiarii 
sistemului, respectiv atât între genuri cât şi pentru fiecare tip de gen, precum şi dintre categorii de persoane care 
au desfăşurat activitatea în aceleaşi condiţii de muncă si cu un nivel de salarizare relativ similar, indiferent de anul 
pensionării.  

 
 
 

Bucureşti, 12 decembrie 2018 
Nr. 4c-9/1003  
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Elementele de noutate introduse prin noua lege se referă la: 
� extinderea sferei perioadelor necontributive asimilate stagiilor de cotizare prin valorificarea perioadei de 

master și doctorat în plus față de studiile universitare la zi; 
� reglementarea unei noi formule de calcul a pensiei menită să elimine inechitățile dintre bărbați și femei, 

respectiv, atât între genuri cât și pentru fiecare tip de gen, precum și dintre categorii de persoane care au 
desfășurat activitatea în aceleași condiții de muncă și cu un nivel de salarizare relativ similar, determinate de 
anul pensionării și stagiile complete de cotizare prevăzute de lege la data deschiderii de drepturi; 

� utilizarea, la calculul punctajelor aferente perioadelor lucrate anterior datei de 1 aprilie 2001, a venitului brut 
realizat lunar, asupra căruia s-a datorat contribuția de asigurări sociale. 

� reglementarea acordării unei majorări a punctajelor lunare, în cazul nedovedirii veniturilor brute realizate în 
perioada 01.02.1975 – 01.04.2001, etc. 

� instituirea unui cuantum minim al pensiei contributive în situația persoanelor care au realizat cel puțin 
stagiul minim de cotizare de 15 ani. 

� introducerea unei noi prestații, ajutorul pentru soțul supraviețuitor, care reprezintă 25% din pensia soțului 
decedat. Acest ajutor poate fi cumulat cu propria pensie, fără a depăși 80% din valoarea salariului minim 
brut pe țară.  

 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 26 noiembrie 2018. 
 
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.986/15.10.2018) 
• avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.5112/10.10.2018) 
• avizul favorabil al Consiliului Superior al Magistraturii (nr.903/13.09.2018) 
• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.4c-13/1128/11.12.2018) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi (nr.588/4.12.2018) 
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La dezbaterile care au avut loc în şedinţele comisiei din zilele de 10 şi 11 decembrie 2018 au participat, în 
conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare: 

- Dl Marius Budăi – ministru, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale 
- Dl Robert Iulian Stănescu – preşedinte, Casa Naţională de Pensii Publice 
- Dl Adrian Rîndunică – Secretar de Stat, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale 
- Dna Valentina Vasilica Robu – director general, Casa Naţională de Pensii Publice 
- Dna Greta Ioniţă – director general adjunct, Casa Naţională de Pensii Publice 
- Dna Dana Ciobotaru – director, Casa Naţională de Pensii Publice 
- Dna Georgeta Jugănaru – director, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale 
- Dna Maria Leancă – şef serviciu, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale 
- Dna Daniela Tontsch – preşedinte, Consiliul Naţional al Dizabilităţii din România 
- Dl Klaus Tontsch – membru, Consiliul Naţional al Dizabilităţii din România 
- Dl Bogdan Hossu – preşedinte, Cartel „Alfa” 
- Dl Dumitru Costin – preşedinte, Blocul Naţional Sindical 
- Dl Vasile Marica – preşedinte, C.N.S.L.R. „Frăţia”  
- Dl Grigore Mare – preşedinte, Federaţia Naţională a Feroviarilor „Mişcare Comercial Vagoane” 
- Dl Ioan Feurdean – secretar general, Sindicatul „Solidaritatea 2013” 
- Dl David Anton Alexandru – inspector, I.C.M Piteşti. 
 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 21 deputaţi, din totalul de 23 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu  majoritate de voturi  (5 voturi împotrivă şi o abţinere). 
 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art.73 alin.(3)  din 

Constituţia României, republicată. 
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Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României şi ale 
art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea proiectului de lege  
cu amendamente, admise şi respinse, redate în anexele care fac parte integrantă din prezentul raport.  
 
 
 

   PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
   Adrian Solomon      Violeta Răduţ 

 
 
 
 
 
 

Întocmit, 
Consilier parlamentar Elena Anghel  
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
Consilier parlamentar Camelia Revenco 
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
Consilier parlamentar Adriana Breazu 
Consilier parlamentar Decebal Stănescu 
Consultant parlamentar Cristina Rusu 
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ANEXA NR.1 

 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 

 

Nr. 
crt. Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

1.   
Titlul legii 
 
Lege privind sistemul public de pensii 
 

 
Nemodificat  

 

2.   
TITLUL I 
Dispoziţii generale 
 

 
Nemodificat  

 

3.   
Art.1. - Dreptul la asigurări sociale este garantat de stat 
şi se exercită, în condiţiile prezentei legi, prin sistemul 
public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, 
denumit în continuare sistemul public de pensii. 
 

 
Nemodificat  

 

4.   
Art.2 . - Sistemul public de pensii se organizează şi 
funcţionează având ca principii de bază: 
a) principiul unicităţii , potrivit căruia statul organizează 
şi garantează sistemul public de pensii bazat pe aceleaşi 
norme de drept, pentru toți asigurații sistemului; 
b) principiul obligativităţii , potrivit căruia persoanele 

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

fizice şi juridice au, conform legii, obligaţia de a 
participa la sistemul public de pensii, drepturile de 
asigurări sociale exercitându-se corelativ cu îndeplinirea 
obligaţiilor; 
c) principiul contributivităţii , conform căruia fondurile 
de asigurări sociale se constituie pe baza contribuţiilor 
datorate și plătite de persoanele fizice şi juridice, care 
contribuie la sistemul public de pensii;  
d) principiul egalităţii , potrivit căruia asigurații care au 
realizat cel puțin stagiul minim de cotizare în sistemul 
public de pensii, beneficiază de tratament 
nediscriminatoriu, în ceea ce priveşte drepturile şi 
obligaţiile prevăzute de lege; 
e) principiul repartiţiei, pe baza căruia fondurile de 
asigurări sociale se redistribuie pentru plata obligaţiilor 
ce revin sistemului public de pensii, conform legii; 
f) principiul solidarităţii sociale, conform căruia 
asigurații sistemului public de pensii îşi asumă reciproc 
obligaţii şi beneficiază de drepturi pentru prevenirea, 
limitarea sau înlăturarea riscurilor asigurate prevăzute 
de lege; 
g) principiul autonomiei, bazat pe administrarea de sine 
stătătoare a sistemului public de pensii, conform legii; 
h) principiul imprescriptibilităţii , potrivit căruia dreptul 
la pensie nu se prescrie; 
i) principiul incesibilităţii , potrivit căruia dreptul la 
pensie nu poate fi cedat, total sau parţial; 
j) principiul disponibilității, potrivit căruia pensionarii 
care au realizat un stagiu de cotizare mai mic decât 
stagiul minim de cotizare prevăzut de lege pot renunța la 
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Nr. 
crt. Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

pensia stabilită potrivit prezentei legi pentru drepturi 
prevăzute de legislația specifică asistenței sociale. 
 

5.   
Art.3, lit.a)-i) 
 
Art.3.  - În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile 
de mai jos au următoarele semnificaţii: 
a) asigurat - persoana fizică pentru care angajatorul sau 
entitatea asimilată angajatorului este obligat/ă să reţină 
şi să plătească contribuţia de asigurări sociale,  persoana 
fizică ce realizează venituri din activități independente 
sau drepturi de proprietate intelectuală și care, pe baza 
declarației individuale de asigurare, datorează 
contribuţia de asigurări sociale, potrivit prevederilor 
Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 
și completările ulterioare, denumit în continuare Codul 
fiscal, precum și persoana fizică ce achită contribuția de 
asigurări sociale pe baza contractului de asigurare 
socială, potrivit prezentei legi; 
b) contract de asigurare socială - contractul încheiat 
între persoana fizică și casa teritorială de pensii pentru 
completarea stagiului de cotizare prevăzut de prezenta 
lege sau pentru completarea venitului asigurat; 
c) contribuabil - persoana fizică sau juridică ce plăteşte 
contribuţii de asigurări sociale sistemului public de 
pensii, conform prezentei legi; 
d) declarație individuală de asigurare – declaraţia 
fiscală pe baza căreia se realizează declararea veniturilor 
care reprezintă baza de calcul a contribuţiei de asigurări 

 
Nemodificate 
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Nr. 
crt. Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

sociale în cazul persoanelor care realizează venituri din 
activităţi independente sau din drepturi de proprietate 
intelectuală pentru care există obligația depunerii 
acesteia, şi care constituie documentul pe baza căruia se 
stabilesc, în sistemul public de pensii, stagiul de 
cotizare, punctajul lunar și cel anual, precum şi numărul 
total de puncte realizat; 
e) declarație nominală de asigurare - declaraţia fiscală 
pe baza căreia se realizează declararea veniturilor care 
reprezintă baza lunară de calcul a contribuţiei de 
asigurări sociale în cazul persoanelor care realizează 
venituri din salarii şi asimilate salariilor, precum şi în 
cazul persoanelor care realizează venituri din drepturi de 
proprietate intelectuală, altele decât cele prevăzute la 
lit.d), care constituie documentul pe baza căruia se 
stabilesc, în sistemul public de pensii,  stagiul de 
cotizare, punctajul lunar și cel anual, precum şi numărul 
total de puncte realizat; 
f) locuri de muncă în condiţii deosebite - locurile de 
muncă unde gradul de expunere la factorii de risc 
profesional sau la condiţiile specifice unor categorii de 
servicii publice, pe toată durata timpului normal de 
muncă, poate conduce în timp la îmbolnăviri 
profesionale, la comportamente riscante în activitate, cu 
consecinţe asupra securităţii şi sănătăţii în muncă a 
asiguraţilor; 
g) locuri de muncă în condiţii speciale - locurile de 
muncă unde gradul de expunere la factorii de risc 
profesional sau la condiţiile specifice unor categorii de 
servicii publice, pe durata a cel puţin 50% din timpul 
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Nr. 
crt. Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

normal de muncă, poate conduce în timp la îmbolnăviri 
profesionale, la comportamente riscante în activitate, cu 
consecinţe grave asupra securităţii şi sănătăţii în muncă 
a asiguraţilor; 
h) perioade asimilate - perioadele pentru care nu s-au 
datorat contribuţii de asigurări sociale considerate prin 
prezenta lege echivalente stagiului de cotizare în 
sistemul public de pensii și care se pot valorifica  la 
stabilirea prestațiilor de asigurări sociale în condițiile 
prezentei legi; 
i) prestaţii de asigurări sociale - venituri de înlocuire 
acordate pentru pierderea totală sau parţială a veniturilor 
asigurate, ca urmare a bătrâneții, invalidității sau 
decesului, acordate sub formă de pensii,  și alte prestații 
de asigurări sociale prevăzute de prezenta lege; 
 

6.   
Art.3 lit.j) 
 
j) punctaj lunar - numărul de puncte realizat de asigurat 
într-o lună, calculat prin raportarea câştigului salarial 
brut lunar sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care 
a constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări 
sociale, la câştigul salarial mediu brut aprobat prin 
legile anuale ale bugetului asigurărilor sociale de stat;  
 

 
 
 
j) punctaj lunar - numărul de puncte realizat de asigurat 
într-o lună, calculat prin raportarea câştigului salarial 
brut lunar sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care 
a constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări 
sociale, la câştigul salarial mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat;  
 
Autori: membrii comisiei 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Unitate de terminologie. 
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Nr. 
crt. Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

7.   
Art.3 lit.k)-s) 
 
k) punctaj anual - numărul de puncte realizat de asigurat 
pe parcursul unui an calendaristic, obţinut prin 
împărţirea la 12 a sumei punctajelor lunare; 
l) număr total de puncte realizate - numărul total de 
puncte corespunzător stagiului de cotizare realizat, la 
care se adaugă numărul de puncte corespunzătoare 
stagiului potențial și cel aferent perioadelor asimilate; 
m) riscuri asigurate - evenimentele care, la producerea 
efectelor lor, obligă sistemul public de pensii să acorde 
asiguraţilor pensii și alte prestaţii de asigurări sociale, cu 
respectarea prevederilor prezentei legi; 
n) stagiu de cotizare - perioada de timp ulterioară 
intrării în vigoare a prezentei legi, pentru care s-au 
datorat și plătit contribuții de asigurări sociale la 
sistemul public de pensii; 
o) stagiu minim de cotizare - perioada minimă de timp 
prevăzută de prezenta lege în care asiguraţii au realizat 
stagiu de cotizare pentru a putea beneficia de pensie 
pentru limită de vârstă sau de pensie de invaliditate, și 
care nu cuprinde perioadele asimilate; 
p) stagiu complet de cotizare - perioada de timp 
prevăzută de prezenta lege în care asiguraţii au realizat 
stagiu de cotizare, pentru a putea beneficia de reducerea 
vârstei standard de pensionare în vederea obținerii 
pensiei pentru limită de vârstă sau a pensiei anticipată; 
q) stagiu potenţial - perioada de timp prevăzută de 
prezenta lege, considerată stagiu de cotizare şi acordată 

 
Nemodificat  

 



11 

 

Nr. 
crt. Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

la calculul pensiei de invaliditate, ca o creditare pentru 
stagiul de cotizare nerealizat din cauza afecţiunilor 
invalidante; 
r) vârstă standard de pensionare - vârsta stabilită de 
prezenta lege, pentru bărbaţi şi femei, în raport cu anul 
și luna nașterii, de la care aceştia pot obţine pensie 
pentru limită de vârstă, în condiţiile legii, precum şi 
vârsta din care se operează reducerile prevăzute de lege; 
s) sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate 
sistemului public de pensii - acele sisteme de pensii ale 
căror organizare și funcționare sunt reglementate de alte 
acte normative;  
 

8.   
Art.3 lit. ş) 
 
ș) pensionar - persoana care beneficiază de una din 
categoriile de pensii prevăzute de prezenta lege și a 
realizat cel puțin stagiul minim de cotizare de 15 ani, 
precum şi nevăzătorii  care au realizat 1/3 din stagiul 
complet de cotizare; 
 

 
 
 
ș) pensionar - persoana care beneficiază de una din 
categoriile de pensii prevăzute de prezenta lege și a 
realizat cel puțin stagiul minim de cotizare de 15 ani, 
precum şi persoanele cu deficienţă vizuală gravă care 
au realizat 1/3 din stagiul complet de cotizare; 
 
Autori: membrii comisiei, deputat Florin Roman şi 
senator Carmen Hărău 
 

 
 
 
 
 
Corelare cu amendamentele propuse. 

9.   
Art.3 lit.t) 
 
t) salariul lunar brut/câştigul salarial brut - veniturile 
din salarii sau asimilate salariilor care au 

 
Nemodificată 
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Nr. 
crt. Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

constituit/constituie baza de calcul a contribuţiei de 
asigurări sociale, conform legislaţiei în vigoare, pentru 
perioadele ulterioare datei de 31 martie 2001; 
 

10.   
Art.3 lit. ţ) 
 
ț) nevăzător - persoana care prezintă deficiență vizuală 
gravă, din cauza căreia este încadrată în grad de 
handicap grav. 
 

 
 
 
Lit. ţ) se elimină. 
 
Autori: membrii comisiei  
 

 
Eliminarea lit. ț) vine în acord cu 
modificarea operată la lit.ș). 
Întrucât sediul materiei face obiectul 
Legii  nr. 448/2006 și a legislației 
conexe referitoare la persoanele cu 
dizabilități. 
 

11.   
Art.4 . - (1) Administrarea sistemului public de pensii se 
realizează prin Casa Națională de Pensii Publice, 
denumită în continuare CNPP, care funcționează și 
îndeplinește atribuţii potrivit prezentei legi. 
(2) În subordinea CNPP funcţionează case judeţene de 
pensii, în fiecare municipiu - reşedinţă de judeţ, precum 
şi Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti, denumite în 
continuare case teritoriale de pensii. 
(3) CNPP poate înfiinţa, desființa sau reorganiza case 
locale de pensii, care funcționează sub conducerea și 
controlul casei teritoriale de pensii, în funcţie de 
numărul şi structura asiguraţilor și beneficiarilor. 
 

 
Nemodificat  

 

12.   
Art.5 . - (1) Asiguraţii sistemului public de pensii pot fi 
cetăţeni români, cetăţeni ai altor state sau apatrizi, pe 
perioada în care au, conform legii, domiciliul sau 
reşedinţa în România. 

 
Nemodificat  

 



13 

 

Nr. 
crt. Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

(2) Pot fi asiguraţi ai sistemului public de pensii şi 
cetăţenii români, cetăţenii altor state şi apatrizii care nu 
au domiciliul sau reşedinţa în România, în condiţiile 
prevăzute de instrumentele juridice internaţionale la care 
România este parte. 
(3) În aplicarea instrumentelor juridice internaţionale la 
care România este parte, prin derogare de la dispozițiile 
Codului civil în materia dreptului internațional privat, la 
stabilirea obligaţiilor sau la acordarea beneficiilor ce le 
revin asiguraţilor şi beneficiarilor sistemului public de 
pensii care au locul de şedere permanentă pe teritoriul 
altui stat, dar care dețin şi documente valabile care 
atestă domiciliul în România, va prevala criteriul locului 
de şedere obişnuită, sub rezerva dispozițiilor contrare 
prevăzute în respectivele instrumente juridice. 
(4) Asiguraţii au obligaţia de a  plăti  contribuţii de 
asigurări sociale şi au dreptul să beneficieze de prestaţii 
de asigurări sociale, conform prezentei legi. 
 

13.   
Art.6 alin.(1) 
 
Art.6. - (1) În sistemul public de pensii sunt asigurate 
obligatoriu, prin efectul legii, următoarele persoane: 
I. 
a) persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de 
contract individual de muncă; 
b) funcţionarii publici; 
c) alte persoane care realizează venituri asimilate 
salariilor pentru care se datorează contribuţie de 

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

asigurări sociale, potrivit Codului fiscal. 
II. persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii 
elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii 
executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata 
mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o 
organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror 
drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile prezentei 
legi, cu cele ale persoanelor prevăzute la pct. I; 
III. persoanele care beneficiază de drepturi băneşti 
lunare, ce se asigură din bugetul asigurărilor pentru 
şomaj, în condiţiile legii, denumite în continuare şomeri; 
IV. persoanele care realizează venituri din activităţi 
independente şi/sau din drepturi de proprietate 
intelectuală, pentru care se datorează contribuţie de 
asigurări sociale, potrivit Codului fiscal. 
 

14.   
Art.6 alin.(2) 
 
(2) Orice persoană care a realizat stagiul minim de 
cotizare de 15 ani se poate asigura în sistemul public de 
pensii în baza unui contract de asigurare socială. 
 

 
 
 
(2) Orice persoană care a realizat un stagiu minim de 
cotizare de cel puţin 10 ani se poate asigura în sistemul 
public de pensii în baza unui contract de asigurare 
socială. 
 
Autori: membrii comisiei  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Pentru a da posibilitatea completării 
stagiului de cotizare în scopul realizării 
stagiului minim de cotizare. 
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Nr. 
crt. Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

15.    
Art.6 alin.(3)-(5) 
 
(3) În sistemul public de pensii se poate încheia contract 
de asigurare socială și pentru perioade de timp de 
maximum 5 ani anteriori lunii încheierii contractului, în 
care persoana nu a realizat stagiu de cotizare în sistemul 
public de pensii, cu respectarea prevederilor alin.(2). 
(4) Perioadele de timp pentru care se poate efectua plata 
contribuției de asigurări sociale, în cazul contractului de 
asigurare socială prevăzut la alin.(3), sunt cele care se 
încadrează în intervalul de timp cuprins între data 
dobândirii capacității de muncă și data încheierii 
contractului de asigurare socială.  
(5) Perioada pentru care se încheie contractul de 
asigurare socială prevăzut la alin.(3) constituie stagiu de 
cotizare și se valorifică pentru obținerea unei pensii 
potrivit prezentei legi. 
 

 
Nemodificate 

 

16.   
Art.7 . - (1) Persoanele juridice sau fizice la care îşi 
desfăşoară activitatea asiguraţii prevăzuţi la art.6 alin.(1) 
pct.I şi II, asigurații care realizează venituri din drepturi 
de proprietate intelectuală, alții decât cei care depun 
declarație individuală de asigurare, persoanele juridice 
şi fizice care achită drepturile băneşti ale asiguraţilor 
prevăzuţi la art.6 alin.(1) pct.IV, denumite în continuare 
angajatori sau entităţi asimilate angajatorului, potrivit 
Codului fiscal, precum  și instituţiile care efectuează 
plata drepturilor de şomaj pentru şomerii prevăzuţi la 

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

art.6 alin.(1) pct.III, sunt obligate să întocmească şi să 
depună, la organul fiscal central, declaraţia nominală de 
asigurare. 
(2) În situaţia în care se constată erori în cuprinsul 
declaraţiilor prevăzute la alin.(1), indiferent de cauzele 
producerii acestora, şi/sau modificări ale datelor pe baza 
cărora se stabilesc stagiul de cotizare, punctajul lunar, 
punctajul anual și numărul total de puncte ale 
asiguratului, persoanele juridice sau fizice prevăzute la 
alin.(1) sunt obligate să întocmească şi să depună, 
conform reglementărilor fiscale, o declaraţie 
rectificativă a declarației  nominale de asigurare. 
(3) Termenele şi modalităţile de depunere a declaraţiilor 
prevăzute la alin.(1) şi (2) sunt prevăzute de Codul 
fiscal. 
 

17.   
Art.8 . - (1) Pentru perioadele de după 31 martie 2001, 
informațiile preluate din declaraţia nominală de 
asigurare prevăzută la art.7 alin.(1) şi (2), precum și 
din declarația privind evidența nominală a asiguraților și 
a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale 
de stat prevăzută de Legea nr. 19/2000 privind sistemul 
public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu 
modificările și completările ulterioare, constituie 
elementele pe baza cărora se stabileşte stagiul de 
cotizare în sistemul public de pensii, punctajul lunar și 
punctajul anual pentru asiguraţii sistemului public de 
pensii. 
 

 
Art.8 . - (1) Pentru perioadele de după 31 martie 2001, 
informațiile preluate din declaraţiile nominale 
prevăzute la art.7 alin.(1) şi (2), precum și din 
declarația privind evidența nominală a asiguraților și a 
obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de 
stat prevăzută de Legea nr. 19/2000 privind sistemul 
public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu 
modificările și completările ulterioare, constituie 
elementele pe baza cărora se stabileşte stagiul de 
cotizare în sistemul public de pensii, punctajul lunar și 
punctajul anual pentru asiguraţii sistemului public de 
pensii. 
 

 
 
 
 
 
Claritatea textului, întrucât trimiterea 
se face la două tipuri de declaraţii. 
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Nr. 
crt. Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

(2) În situaţiile în care, pentru perioadele prevăzute la 
alin.(1), existența raporturilor de muncă sau de serviciu 
nu poate fi dovedită prin declaraţia nominală de 
asigurare, în vederea stabilirii stagiului de cotizare, a 
punctajului lunar și a punctajului anual, pot fi 
valorificate şi alte acte doveditoare, întocmite în 
condiţiile legii.  
__ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Obligaţia prezentării actelor doveditoare prevăzute la 
alin.(2) revine persoanei în cauză ori reprezentantului 
legal al acesteia. 
 

Alin.(2) nemodificat  
 
 
 
 
 
 
(3) În situaţiile în care, pentru perioadele prevăzute la 
alin.(1), se constată erori în cuprinsul declaraţiei 
prevăzute la art.7 alin.(1) şi al declarației privind 
evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată 
către bugetul asigurărilor sociale de stat prevăzută de 
Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările 
ulterioare, indiferent de cauzele producerii acestora, iar 
angajatorii sau entităţile asimilate angajatorilor se află în 
imposibilitatea de a întocmi şi depune declaraţie 
rectificativă potritvit art.7 alin.(2), în vederea stabilirii  
stagiului de cotizare, a punctajului lunar și a punctajului 
anual pot fi valorificate informaţiile din alte acte 
doveditoare, întocmite potrivit legii. 
 
(4) Obligaţia prezentării actelor doveditoare prevăzute la 
alin.(2) şi (3) revine persoanei în cauză ori 
reprezentantului legal al acesteia. 
 
Autori: membrii comisiei  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Considerăm că această reglementare 
este necesară pentru soluţionarea 
cazurilor persoanelor care au fost 
declarate, iniţial, cu date eronate de 
către foştii angajatori, care, în prezent, 
s-au desfiinţat şi nu mai pot rectifica 
datele deja transmise caselor teritoriale 
de pensii. 
 
 
 
 
 
Corelare cu modificarea anterioară 
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Nr. 
crt. Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

18.   
Art.9 . - (1) Persoanele prevăzute la art.6 alin.(1) pct.IV 
sunt asigurate în sistemul public de pensii pe baza 
declarației individuale de asigurare sau, după caz, pe 
baza declaraţiei nominale de asigurare, înregistrate la 
organul fiscal competent. 
(2) Termenele și modalitățile de depunere a declarațiilor 
prevăzute la alin.(1) sunt prevăzute de Codul fiscal. 
 

 
Nemodificat  

 

19.   
Art.10. - (1) Contractul de asigurare socială prevăzut la 
art.6 alin.(2) și (3) se încheie între persoana interesată 
sau, după caz, reprezentantul legal ori mandatarul 
acesteia, desemnat prin procură specială şi casa 
teritorială de pensii competentă, în funcţie de domiciliul 
persoanei interesate. 
(2) Contractul de asigurare socială se încheie în formă 
scrisă şi produce efecte de la data înregistrării acestuia 
la casa teritorială de pensii. 
 

 
Nemodificat  

 

20.   
Art.11. - (1) Venitul asigurat înscris în contractul de 
asigurare socială prevăzut la art.6 alin.(2) poate fi 
modificat, din inițiativa asiguratului, prin încheierea 
unui act adiţional la contractul de asigurare socială. 
(2) Venitul asigurat înscris în contractul de asigurare 
socială prevăzut la art. 6 alin. (2), în baza căruia se 
calculează contribuţia de asigurări sociale se modifică, 
din iniţiativa asiguratorului, respectiv a casei teritoriale 
de pensii, prin notificarea scrisă a asiguratului, ori de 

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

câte ori venitul lunar asigurat este mai mic decât cel 
prevăzut la art.33  alin.(1).  
 

21.   
Art.12. - (1) În sistemul public de pensii, evidenţa 
drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale se 
realizează pe baza codului numeric personal al 
asiguratului, sau, după caz, pe baza codului de 
identificare atribuit de CNPP.  
 
(2) Datele cu caracter personal actualizate pentru toţi 
cetăţenii români, cetăţenii Uniunii Europene, ai statelor 
membre ale Spaţiului Economic European, ai 
Confederației Elveţiene şi pentru străinii care au 
înregistrată rezidenţa/şederea în România, precum şi ale 
persoanelor pentru care CNPP întocmește documentaţii 
de plată şi/sau efectuează plata unor prestaţii de 
asigurări sociale sunt furnizate acesteia gratuit de către 
Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcţia pentru 
Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, 
după caz. 
 
(3) Datele prevăzute la alin.(2) sunt furnizate gratuit, la 
cererea CNPP şi de oricare altă autoritate/instituţie 
publică sau altă entitate care, potrivit legii,  deţine astfel 
de informaţii.  
 
(4) În vederea realizării atribuțiilor privind evidența 
drepturilor și obligațiilor de asigurări sociale, CNPP 
poate încheia protocoale în aplicarea prevederilor 

 
Art.12. - (1) În sistemul public de pensii, evidenţa 
drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale se 
realizează pe baza codului numeric personal al 
asiguratului sau, după caz, pe baza codului de 
identificare atribuit de către CNPP. 
 
Alin.(2) nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Datele prevăzute la alin.(2) sunt furnizate gratuit, la 
cererea CNPP, şi de către oricare altă 
autoritate/instituţie publică sau altă entitate care, potrivit 
legii, deţine astfel de informaţii. 
 
Alin.(4)-(5) nemodificate 
 
Autori: membrii comisiei  

 
 
 
 
 
Rigoare de tehnică legislativă  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rigoare de tehnică legislativă 
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crt. Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

alin.(3) în scopul efectuării de schimburi de date. 
Protocoalele se publică în Monitorul Oficial. 
(5) Conținutul, modalitățile și termenele de transmitere a 
informațiilor prevăzute la alin.(2) se stabilesc prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

 

22.   
Art.13. - Constituie stagiu de cotizare în sistemul public 
de pensii: 
a) perioadele de vechime în muncă realizate până la data 
de 1 aprilie 2001, pentru care s-a datorat contribuție de 
asigurări sociale; 
b) perioada de la data de 1 aprilie 2001 până la data 
intrării în vigoare a prezentei legi, în care persoanele au 
fost asigurate, conform legii, în sistemul public de 
pensii; 
c) timpul util la pensie realizat de agricultori și durata de 
asigurare, în condiţiile reglementate de Legea 
nr.80/1992 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări 
sociale ale agricultorilor, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 

 
Nemodificat  

 

23.   
Art.14. - (1) În sistemul public de pensii sunt 
considerate perioade asimilate acele perioade în care 
asiguratul: 
a)  a beneficiat de pensie de invaliditate; 
b) a urmat cursurile de zi sau, după caz, cu frecvență ale 
învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe 
durata normală a studiilor respective, ori a unui ciclu de 

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

studii universitare, cu condiţia absolvirii 
acestora/acestuia cu diplomă, diplomă de licență, 
diplomă de master sau diploma de doctor, după caz; 
c) a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau 
militar cu termen redus, a fost concentrat, mobilizat sau 
în prizonierat; 
d) a beneficiat, în perioada 1 aprilie 2001 - 1 ianuarie 
2006, de indemnizaţii de asigurări sociale, acordate 
potrivit legii; 
e) a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2005, de 
concediu pentru incapacitate temporară de muncă 
cauzată de accident de muncă şi boli profesionale; 
f) a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2006, de 
concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 
2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 7 
ani; 
g)  are vechime în muncă conform prevederilor 
Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor 
drepturi persoanelor persecutate din motive politice de 
dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, 
precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în 
prizonieri, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare;  
h) a realizat perioade necontributive care au constituit 
vechime în muncă în baza legislației în vigoare până la 
data de 1 aprilie 2001. 
(2) Asiguraţii care au absolvit mai multe instituţii de 
învăţământ superior, sau, după caz, mai multe cicluri de 
studii universitare de același nivel conform prevederilor 
alin.(1) lit.b) beneficiază de asimilarea, ca stagiu de 
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crt. Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

cotizare, a unei singure perioade de studii de același 
nivel, la alegere. 
(3) Perioadele prevăzute la alin.(1) se valorifică numai 
în situația în care aceste perioade nu se suprapun cu 
stagii de cotizare realizate în condițiile prezentei legi. 
(4) Perioadele asimilate prevăzute la alin.(1) se 
valorifică pentru obţinerea unei categorii de pensie în 
condiţiile prevăzute de prezenta lege. 
 

24.   
Art.15. - (1) Pentru perioadele care reprezintă, conform 
legii, stagiu de cotizare realizat în condiţii deosebite sau 
în condiţii speciale se acordă perioade suplimentare, 
care constituie perioade asimilate, după cum urmează: 
a) 3 luni pentru fiecare an lucrat în condiţii deosebite de 
muncă; 
b) 6 luni pentru fiecare an lucrat în condiţii speciale de 
muncă. 
(2) Constituie perioade asimilate și perioada 
suplimentară la vechimea în muncă acordată în baza 
legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001 pentru 
perioadele realizate în grupa I, a II-a, precum și perioada 
suplimentară acordată pentru stagiul de cotizare realizat 
în condiții speciale și condiții deosebite de muncă după 
data de 1 aprilie 2001 şi până la data intrării în vigoare a 
prezentei legi. 
(3) Constituie perioade asimilate și alte perioade 
suplimentare la vechimea în muncă acordate în baza 
legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001. 
(4) Perioadele prevăzute la alin.(1)-(3) se valorifică 

 
Nemodificat  

 



23 

 

Nr. 
crt. Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

pentru obţinerea unei categorii de pensie în condiţiile 
prevăzute de prezenta lege. 
 

25.   
Art.16. - (1) Constituie stagiu de cotizare perioadele de 
timp pentru care asiguraţii datorează și plătesc 
contribuţii de asigurări sociale în sistemul public de 
pensii din România, precum şi în alte ţări, în condiţiile 
stabilite prin instrumente juridice internaţionale la care 
România este parte. 
(2) La stabilirea prestațiilor de asigurări sociale se iau în 
considerare stagiile de cotizare realizate în sistemul 
public de pensii din România, precum şi perioadele de 
asigurare realizate sau recunoscute conform legislației 
altor țări, în condiţiile reglementate prin instrumente 
juridice internaţionale la care România este parte. 
(3) În sistemul public de pensii, obligaţiile şi prestaţiile 
de asigurări sociale se achită în moneda naţională. 
(4) În cazul drepturilor salariale sau veniturilor 
asigurate, stabilite în moneda altor ţări pe teritoriul 
României, contribuţiile se plătesc în lei la cursul de 
schimb valutar comunicat de Banca Naţională a 
României din data stabilită pentru plata acestor drepturi. 
 

 
Nemodificat  

 

26.   
TITLUL II 
Bugetul asigurărilor sociale de stat 
 
 
 

 
Nemodificat  
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27.   
Art.17. - (1) Bugetul asigurărilor sociale de stat 
cuprinde veniturile și cheltuielile sistemului public de 
pensii. 
(2) CNPP înaintează anual Ministerului Muncii și 
Justiției Sociale propunerile pentru elaborarea 
proiectului legii bugetului asigurărilor sociale de stat 
pentru partea de cheltuieli.  
(3) CNPP are calitatea de creditor bugetar numai pentru 
veniturile bugetare pe care le administrează, 
reprezentând contribuţii de asigurări sociale datorate de 
persoanele fizice asigurate pe bază de contract de 
asigurare socială, precum şi alte venituri ale bugetului 
asigurărilor sociale de stat, conform legii. 
(4) CNPP și unitățile din subordinea acesteia efectuează 
cheltuieli în limita aprobată prin buget și a creditelor 
bugetare deschise, în condițiile legii. 
(5) În situaţia în care legea bugetului asigurărilor sociale 
de stat nu a fost adoptată cu cel puţin 3 zile înainte de 
expirarea exerciţiului bugetar, se aplică în continuare 
prevederile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 
precedent, până la adoptarea noului buget, cu 
respectarea prevederilor art.37 din Legea nr.500/2002 
privind finanțele publice, cu modificările și completările 
ulterioare. 
 
 
 
 
 

 
Nemodificat  
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28.   
Art.18. - Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat 
provin din: 
a) contribuţii de asigurări sociale, dobânzi şi penalităţi 
de întârziere, precum şi din alte venituri, potrivit legii; 
b) sume alocate de la bugetul de stat pentru echilibrarea 
bugetului asigurărilor sociale de stat, care se aprobă prin 
legile bugetare anuale; 
c) comisionul achitat CNPP de către administratorii 
fondurilor de pensii administrate privat, datorat pentru 
operațiunile administrative și financiare efectuate, 
conform prevederilor art.431 și art.44 din Legea 
nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate 
privat, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare.  
 

 
Nemodificat  

 

29.   
Art.19. - (1) Comisionul prevăzut la art.18 lit.c) 
reprezintă o cotă procentuală de 0,5% aplicată lunar 
asupra sumei totale ce face obiectul operațiunii 
financiare efectuată pentru fiecare fond de pensii 
administrat privat. 
(2) Comisionul prevăzut la alin.(1) se suportă din 
veniturile administratorilor, așa cum sunt prevăzute la 
art.85 din Legea nr.411/2004, republicată, cu  
modificările  și  completările   ulterioare,  și se achită în 
termen de 5 zile de la primirea contribuțiilor conform 
art.35 alin.(4), dar nu mai târziu de data de 25 a lunii. 
 
 

 
Nemodificat  

 



26 

 

Nr. 
crt. Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

30.   
Art.20. - (1) Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale 
de stat acoperă contravaloarea prestaţiilor de asigurări 
sociale din sistemul public de pensii, cheltuielile privind 
organizarea şi funcţionarea sistemului public de pensii, 
finanţarea unor investiţii proprii, alte cheltuieli 
prevăzute de lege. 
(2) Din veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat 
se prelevă anual până la 3% pentru constituirea unui 
fond de rezervă. 
(3) Fondul de rezervă cumulat nu poate depăşi nivelul 
cheltuielilor prevăzute pentru anul bugetar respectiv. 
(4) Fondul de rezervă se utilizează pentru acoperirea 
prestaţiilor de asigurări sociale în situaţii temeinic 
motivate sau a altor cheltuieli ale sistemului public de 
pensii, aprobate prin legea bugetului asigurărilor sociale 
de stat. 
(5) Fondul de rezervă se constituie în anii în care 
bugetul asigurărilor sociale de stat nu primeşte sume 
pentru echilibrare, potrivit art.18 lit.b), și numai după 
acoperirea deficitelor din anii precedenți ale bugetului 
asigurărilor sociale de stat. 
 

 
Nemodificat  

 

31.   
Art.21. - (1) În condițiile Regulamentului (UE) 
2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice 
în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal și privind libera circulație a acestor date și de 
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general 

 
Nemodificat  
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privind protecția datelor), pentru asiguraţii sistemului 
public de pensii, cu excepţia acelora care au încheiat 
contracte de asigurare socială, Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală, denumită în continuare ANAF, 
are obligaţia de a transmite CNPP,  informaţiile 
necesare stabilirii, în sistemul public de pensii, a 
stagiului de cotizare realizat şi a punctajului lunar, în 
vederea acordării prestaţiilor de asigurări sociale 
prevăzute de prezenta lege. Informaţiile necesare 
cuprind cel puţin evidenţa obligaţiilor la bugetul 
asigurărilor sociale de stat datorate şi plătite de 
angajatori şi/sau de asiguraţi, precum şi eventualele 
rectificări ale declaraţiilor de asigurare. 
(2) Procedura de transmitere a informaţiilor prevăzute la 
alin.(1), precum şi alte elemente necesare se stabilesc 
prin protocol încheiat între ANAF şi CNPP, care se 
publică în Monitorul Oficial. 
(3)  Instituţiile prevăzute la alin.(1) îşi acordă reciproc şi 
gratuit accesul la informaţiile referitoare la 
declararea/achitarea contribuţiilor de asigurări sociale 
din bazele de date pe care le au în administrare. 
(4) Anual, după depunerea declaraţiilor fiscale, ANAF 
transmite CNPP veniturile realizate de persoanele fizice, 
altele decât cele care realizează venituri din salarii sau 
asimilate salariilor. 
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32.   
Art.22. - (1) Excedentele anuale ale bugetului 
asigurărilor sociale de stat pot fi utilizate în anul 
următor, potrivit destinaţiilor aprobate prin lege, după 
regularizarea cu bugetul de stat, în limita sumelor 
primite de acesta, potrivit prevederilor art.18 lit.b). 
(2) Eventualul deficit curent al bugetului asigurărilor 
sociale de stat se acoperă din fondul de rezervă. 
(3) Deficitul din anii precedenţi şi din anul curent al 
bugetului asigurărilor sociale de stat rămas după 
utilizarea fondului de rezervă se finanţează din 
disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei 
Statului. 
 

 
Nemodificat  

 

33.   
Art.23. - Disponibilităţile băneşti ale bugetului 
asigurărilor sociale de stat sunt purtătoare de dobânzi, 
nivelul dobânzilor stabilindu-se prin convenţii încheiate 
de CNPP cu Trezoreria Statului. 
 

 
Nemodificat  

 

34.   
Art.24. - În mod excepţional, în situaţii motivate, pentru 
acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de 
stat, după epuizarea fondului de rezervă, veniturile 
bugetului asigurărilor sociale de stat se completează cu 
sume care se alocă de la bugetul de stat. 
 

 
Nemodificat  

 

35.   
TITLUL III 
Contribuția de asigurări sociale 

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

36.   
Art.25. - (1) Contribuabilii la sistemul public de pensii, 
sunt cei care datorează și plătesc, după caz, contribuţia 
de asigurări sociale, conform Codului fiscal.  
(2) Sunt contribuabili ai sistemului public de pensii și 
persoanele fizice care sunt asigurate, conform prezentei 
legi, pe baza contractului de asigurare socială. 
 

 
Nemodificat  

 

37.   
Art.26. - Condiţiile de muncă în care se desfăşoară 
activitatea asiguraţilor din sistemul public de pensii pot 
fi normale, deosebite şi speciale. 
 

 
Nemodificat  

 

38.   
Art.27. - Sunt încadrate în condiţii deosebite, locurile de 
muncă stabilite în baza criteriilor şi metodologiei 
prevăzute de legislaţia în vigoare la data încadrării 
acestora. 
 

 
Nemodificat  

 

39.   
Art.28. - (1) În sensul prezentei legi, locurile de muncă 
în condiţii speciale sunt cele din: 
a) unităţile miniere, pentru personalul care îşi desfăşoară 
activitatea în subteran cel puţin 50% din timpul normal 
de muncă în luna respectivă; 
b) activităţile de cercetare, explorare, exploatare sau 
prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I şi II de 
expunere la radiaţii; 
c) aviaţia civilă, pentru personalul navigant prevăzut în 
anexa nr.1; 

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

d) activităţile şi unităţile prevăzute în anexele nr.2 şi 3; 
e) activitatea  artistică  desfăşurată  în profesiile 
prevăzute  în anexa nr.4. 
(2) Alte locuri de muncă în condiții speciale decât cele 
prevăzute la alin.(1) pot fi stabilite prin lege. 
Metodologia și criteriile de încadrare a locurilor de 
muncă în condiții speciale se stabilesc prin hotărâre a 
Guvernului. 
(3) Periodic, din 5 în 5 ani, locurile de muncă în condiţii 
speciale prevăzute la alin.(1) lit.d) sunt supuse 
procedurii de reevaluare a încadrării în condiţii speciale, 
stabilită prin hotărâre a Guvernului. 
(4) Perioada cuprinsă între data expirării avizului și data 
reînnoirii avizului de încadrare a locurilor de muncă în 
condiţii speciale constituie stagiu de cotizare în condiţii 
speciale de muncă, pentru care angajatorii datorează și 
plătesc, cota de contribuţie de asigurări sociale pentru 
condiţii speciale de muncă. 
(5) Constituie stagiu de cotizare realizat în condiţii 
speciale de muncă şi perioadele în care un asigurat care 
îşi desfăşoară activitatea în condiţii speciale de muncă 
se află în concediu pentru incapacitate temporară de 
muncă şi/sau în concediu de odihnă, dacă cel puţin în 
ziua premergătoare concediului a lucrat în locuri de 
muncă încadrate în astfel de condiţii de muncă și pentru 
care angajatorii datorează și plătesc contribuția de 
asigurări sociale. 
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Nr. 
crt. Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

40.   
Art.29. - În situaţia contractului de asigurare socială 
contribuţia de asigurări sociale se datorează de la data 
încheierii acestuia, în cota prevăzută în Codul fiscal. 
 

 
Nemodificat  

 

41.   
Art.30. - (1) Plata contribuţiei de asigurări sociale 
datorate de asiguraţii prevăzuţi la art.6 alin.(2) se face 
lunar de către aceştia sau, în numele lor, de către orice 
altă persoană, în contul casei teritoriale de pensii la care 
sunt asiguraţi, în baza contractului de asigurare. 
(2) Plata contribuţiei de asigurări sociale, în cazul 
asiguraţilor prevăzuţi la art.6 alin.(2), se poate face şi 
anticipat, pentru perioada de până la sfârșitul anului 
calendaristic. În aceste situații, stagiul de cotizare este 
corespunzător timpului scurs în interiorul perioadei 
pentru care s-a efectuat plata. 
 

 
Nemodificat  

 

42.   
Art.31. - (1) Plata contribuției de asigurări sociale 
datorate de asigurații  prevăzuți la art.6 alin.(3) se 
efectuează într-o singură tranșă sau eșalonat, în tranșe 
lunare, în termen de un an de la data încheierii 
contractului de asigurare socială. 
(2) Contractul de asigurare socială încheiat conform 
prevederilor art.6 alin.(3) își încetează aplicabilitatea la 
data la care contribuția de asigurări sociale datorată în 
baza acestuia este achitată în întregime. 
(3) În situația în care la expirarea termenului de un an, 
prevăzut la alin.(1), contribuția de asigurări sociale 

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

datorată nu este achitată în întregime, stagiul de cotizare 
se constituie corespunzător plății efectuate. 
 

43.   
Art.32. - (1) Baza de calcul a contribuției de asigurări 
sociale, în cazul asiguraților sistemului public de pensii, 
cu excepția acelora care sunt asigurați în baza 
contractului de asigurare socială, este prevăzută de 
Codul fiscal. 
(2) Baza lunară de calcul a contribuției de asigurări 
sociale, în cazul persoanelor juridice și fizice care au 
calitatea de angajatori, precum și al entităților asimilate 
angajatorilor, este prevăzută de Codul fiscal. 
 
 

 
Nemodificat  

 

44.   
Art.33. - (1) Baza lunară de calcul a contribuţiei de 
asigurări sociale pentru asiguraţii prevăzuţi la art.6 
alin.(2) o constituie venitul lunar asigurat înscris în 
contractul de asigurare socială, care nu poate fi mai mic 
decât câştigul salarial mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. 
(2) Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări 
sociale pentru asiguraţii prevăzuţi la art.6 alin.(3) o 
constituie cel puțin câștigul salarial mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 
vigoare la data încheierii contractului de asigurare 
socială. 
 
 

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

45.   
Art.34. - Veniturile pentru care nu se datorează 
contribuţia de asigurări sociale nu se iau în considerare 
la stabilirea prestaţiilor din sistemul public de pensii. 
 

 
Nemodificat  

 

46.   
Art.35. - (1) Contribuţia de asigurări sociale prevăzută 
de lege pentru persoanele fizice care au calitatea de 
angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii 
contribuţiei de asigurări sociale conform Codului fiscal, 
se plăteşte lunar/trimestrial de către angajator împreună 
cu contribuţia de asigurări sociale pe care acesta o 
datorează, după caz, în calitate de contribuabil, 
bugetului asigurărilor sociale de stat. 
(2) Contribuţia la fondul de pensii administrat privat, 
care este parte din contribuţia de asigurări sociale 
prevăzută pentru persoanele fizice care au calitatea de 
angajaţi și pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei 
de asigurări sociale, datorată și plătită la sistemul public 
de pensii, se transmite de CNPP fondurilor de pensii 
administrate privat. 
(3) Lunar, până cel târziu în data de 20 a lunii următoare 
celei în care plătitorii au depus declaraţia nominală de 
asigurare, CNPP transmite fiecărui administrator lista 
nominală de virare a sumelor către fondul de pensii pe 
care acesta îl administrează. 
(4) Lunar, până cel târziu în data de 20 a lunii următoare 
celei în care angajatorul a depus declaraţia nominală de 
asigurare, CNPP virează către fiecare fond de pensii 
administrat privat, de la bugetul asigurărilor sociale de 

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

stat, suma reprezentând contribuţiile datorate acestor 
fonduri. 
 

47.   
Art.36. - (1) În cazul asiguraţilor prevăzuţi la art.6 
alin.(2), termenul de plată a contribuţiei de asigurări 
sociale este până la data de 25 a lunii următoare celei 
pentru care se datorează contribuţia. 
(2) Pentru ceilalţi asiguraţi ai sistemului public de 
pensii, alții decât cei prevăzuți la alin.(1) și art.6 alin.(3), 
termenul de plată a contribuţiei de asigurări sociale este 
prevăzut de Codul fiscal. 
 

 
Nemodificat  

 

48.   
Art.37. - Activitatea privind administrarea creanţelor 
provenind din contribuţii de asigurări sociale, datorate 
de persoanele fizice, contribuabili ai sistemului public 
de pensii, cu excepția celor prevăzute la art.6 alin (2) și 
(3), și de persoanele fizice sau juridice care au calitatea 
de angajator sau entităţile asimilate angajatorilor, 
precum și constatarea și sancționarea contravențiilor, se 
realizează de organul fiscal central, potrivit prevederilor 
Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 
cu modificările și completările ulterioare. 
 

 
Nemodificat  

 

49.   
Art.38. - Pentru persoanele prevăzute la art.6 alin.(2) și 
(3) activitatea de colectare a contribuţiilor de asigurări 
sociale se realizează de CNPP, prin casele teritoriale de 
pensii. 

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

50.   
Art.39. - (1) În situația asiguraților prevăzuți la art.6 
alin.(2), plata cu întârziere a contribuției de asigurări 
sociale generează obligația de plată a unor dobânzi și 
penalități de întârziere. Cotele dobânzilor și penalităților 
de întârziere, precum și modul de calcul al acestora sunt 
cele stabilite prin Codul de procedură fiscală.  
(2) Sumele reprezentând dobânzi și penalități de 
întârziere se fac venit la bugetul asigurărilor sociale de 
stat.  
(3) Calculul dobânzilor și penalităților de întârziere se 
efectuează de către casa teritorială de pensii cu care s-a 
încheiat contractul de asigurare socială. 
 

 
Nemodificat  

 

51.   
Art.40. - (1) În sistemul public de pensii stagiul de 
cotizare se constituie din însumarea perioadelor pentru 
care s-a datorat și plătit contribuţia la bugetul 
asigurărilor sociale de stat de către asigurat şi, după caz, 
de către angajator. 
(2) În situaţia asiguraților prevăzuți la art.6 alin.(1) 
pct.IV care au depus declaraţia individuală de asigurare, 
dacă la definitivarea anului fiscal se constată că, la 
sfârșitul anului, în funcție de categoria de venit,  venitul 
net anual determinat sau, după caz, venitul brut anual 
realizat ori normele anuale de venit determinate potrivit 
Codului fiscal sunt mai mici decât suma reprezentând 12 
salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată și 
aceștia au plătit contribuție de asigurări sociale, stagiul 
de cotizare se determină prin raportarea venitului la care 

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

s-a achitat contribuția de asigurări sociale la salariul 
minim brut pe țară garantat în plată. în vigoare la data 
depunerii declarației fiscale. 
(3) În situaţia persoanelor prevăzute la art.6 alin.(2), 
asigurate pe baza contractului de asigurare socială, 
stagiul de cotizare se constituie din însumarea 
perioadelor pentru care s-a datorat şi plătit, conform 
legii, contribuţia de asigurări sociale, inclusiv dobânzile 
şi penalităţile de întârziere aferente. 
(4) Dobânzile și penalitățile de întârziere datorate de 
persoanele prevăzute la alin.(3) se încasează de către 
casa teritorială de pensii competentă. 
 

52.   
Art.41. - (1) Contractul de asigurare socială prevăzut la 
art.6 alin.(2) poate fi reziliat la iniţiativa oricăreia dintre 
părţi, conform clauzelor prevăzute în contract. 
(2) Contractul de asigurare socială prevăzut la art.6 
alin.(2) se reziliază, din inițiativa casei teritoriale de 
pensii, în cazul neplății contribuției de asigurări sociale 
pentru o perioadă de 3 luni consecutive. 
(3) Rezilierea contractului de asigurare socială potrivit 
alin.(2) se face începând cu ziua următoare celei pentru 
care s-a plătit contribuţia de asigurări sociale.  
(4) În cazul rezilierii contractului de asigurare socială, 
contribuţiile de asigurări sociale achitate nu se restituie, 
iar stagiul de cotizare astfel realizat se determină prin 
raportarea sumelor plătite la cota de contribuţie de 
asigurări sociale aplicată asupra câștigului salarial 
mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului 

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

asigurărilor sociale de stat. 
 

53.   
Art.42. - (1) Contractul de asigurare socială încetează 
de drept la data decesului asiguratului. 
(2) Eventualele sume neachitate până la data decesului, 
reprezentând contribuţii de asigurări sociale şi, după 
caz, dobânzi și penalități, nu se mai urmăresc. Stagiul de 
cotizare se constituie numai din perioadele pentru care 
s-au plătit sumele reprezentând contribuţia de asigurări 
sociale şi, după caz, dobânzile și penalitățile calculate. 
 
(3) În situaţiile în care, conform prevederilor art.30 
alin.(2), sunt efectuate  plăţi anticipate pentru perioade 
ulterioare datei decesului, sumele plătite pentru aceste 
perioade, reprezentând contribuţie de asigurări sociale, 
se restituie, la cerere, persoanelor prevăzute la art.110 
alin.(1), în termenul general de prescripție de 3 ani, 
calculat de la data decesului.  
 
(4) În situaţiile prevăzute la alin.(3), constituie stagiu de 
cotizare perioada pentru care s-a plătit contribuţia de 
asigurări sociale până la data decesului. 
 

 
Alin.(1)-(2) nemodificate 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) În situaţiile în care, conform prevederilor art.30 
alin.(2), sunt efectuate  plăţi anticipate pentru perioade 
ulterioare datei decesului, sumele plătite pentru aceste 
perioade, reprezentând contribuţie de asigurări sociale, 
se restituie, la cerere, persoanelor prevăzute la art.111 
alin.(1), în termenul general de prescripție de 3 ani, 
calculat de la data decesului.  
 
Alin.(4) nemodificat  
 
Autori: membrii comisiei  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru o trimitere corectă, având în 
vedere introducerea unui nou articol.  

54.   
Art.43. - În sistemul public de pensii stagiul de cotizare 
realizat de asigurați, precum și perioadele asimilate se 
determină în ani, luni și zile calendaristice. 
 
 

 
Nemodificat  
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Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

55.   
Art.44. - Stagiul de cotizare se certifică, la cererea 
asiguratului sistemului public de pensii, prin adeverință 
emisă de către CNPP, prin casele teritoriale de pensii. 
 

 
Nemodificat  

 

56.   
TITLUL IV 
Prestații de asigurări sociale în sistemul public de pensii 
 

 
Nemodificat  

 

57.   
Art.45. - În sistemul public de pensii se acordă 
următoarele categorii de prestații de asigurări sociale: 
a) pensii; 
b) alte prestații de asigurări sociale. 
 

 
Nemodificat  

 

58.   
CAPITOLUL I 
Pensii 
 

 
Nemodificat  

 

59.   
Art.46. - (1) Persoanele care îndeplinesc condițiile de 
pensionare prevăzute de prezenta lege, pot beneficia de 
una dintre următoarele categorii de pensii acordate de 
sistemul public de pensii: 
a) pensia pentru limită de vârstă; 
b) pensia anticipată; 
c) pensia de invaliditate; 
d) pensia de urmaş. 
(2) În sistemul public de pensii o persoană poate 
beneficia de o singură categorie de pensie dintre cele 

 
Nemodificat  

 



39 

 

Nr. 
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Text propus de comisie 
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prevăzute la alin. (1). 
 

60.   
Secţiunea 1 
Pensia pentru limită de vârstă 
 

 
Nemodificat  

 

61.   
Art.47. - Pensia pentru limită de vârstă se cuvine 
persoanelor care îndeplinesc, cumulativ, la data 
pensionării, condiţiile privind vârsta standard de 
pensionare şi stagiul minim de cotizare prevăzute de 
prezenta lege. 
 

 
Nemodificat  

 

62.   
Art.48. - (1) Vârsta standard de pensionare este de 65 de 
ani pentru bărbaţi şi 63 de ani pentru femei. Atingerea 
acestei vârste se realizează prin creşterea vârstelor 
standard de pensionare, conform eşalonării prevăzute în 
anexa nr.5. 
(2) Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, atât pentru 
femei, cât şi pentru bărbaţi.  
(3) Stagiul complet de cotizare, care cuprinde și 
perioadele asimilate, este de 35 de ani, atât pentru femei, 
cât şi pentru bărbaţi. Atingerea acestui stagiu se 
realizează prin creşterea stagiului complet de cotizare, 
conform eşalonării prevăzute în anexa nr.5. 
(4) În perioada eşalonării vârstelor standard de 
pensionare, femeile pot opta pentru pensionare la 
împlinirea vârstei de 63 de ani sau la vârsta standard de 
pensionare prevăzută în anexa nr.5. 

 
Nemodificat  
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63.   
Art.49. - (1) Persoanele care au realizat stagiul complet 
de cotizare au dreptul la pensie pentru limită de vârstă, 
cu reducerea vârstelor standard de pensionare, după cum 
urmează: 
a) conform tabelului nr.1, în situaţia persoanelor care au 
realizat stagii de cotizare în condiţii deosebite de muncă; 

 
Tabelul nr.1  

 
Stagiul de cotizare 
realizat în condiții 

deosebite 
(ani împliniți) 

Vârsta standard de 
pensionare se reduce cu: 

Ani Luni 

1 - 3 
2 - 6 
3 - 9 
4 1 - 
5 1 3 
6 1 6 
7 1 9 
8 2 - 
9 2 3 
10 2 6 
11 2 9 
12 3 - 
13 3 3 
14 3 6 

 
Nemodificat  
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Motivare 

15 3 9 
16 4 - 
17 4 3 
18 4 6 
19 4 9 
20 5 - 
21 5 3 
22 5 6 
23 5 9 
24 6 - 
25 6 3 
26 6 6 
27 6 9 
28 7 - 
29 7 3 
30 7 6 
31 7 9 
32 8 - 
33 8 3 
34 8 6 
35 8 9 

 
b) conform tabelului nr.2, în situația persoanelor care au 
realizat stagii de cotizare în grupa I de muncă, potrivit 
legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, precum și 
în situația celor care au realizat stagii de cotizare în 
locurile de muncă încadrate în condiții speciale 
prevăzute la art.28 alin.(1); 
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Tabelul nr.2 

 
Stagiul de cotizare 

realizat în grupa I de 
muncă și/sau în 
condiţii speciale 
(ani împliniţi) 

Vârsta standard de 
pensionare se reduce cu: 

Ani Luni 

1 - 6 

2 1 - 

3 1 6 
4 2 - 
5 2 6 
6 3 - 
7 3 6 
8 4 - 
9 4 6 
10 5 - 
11 5 6 
12 6 - 
13 6 6 
14 7 - 
15 7 6 
16 8 - 
17 8 6 
18 9 - 
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19 9 6 
20 10 - 
21 10 6 
22 11 - 
23 11 6 

24 de ani şi peste 12 - 
 

c) cu câte 6 luni, pentru fiecare an de privare de 
libertate, de deportare în străinătate, după data de 23 
august 1944, şi/sau de prizonierat, în situaţia 
persoanelor cărora le-au fost stabilite drepturi privind 
vechimea în muncă, în condiţiile prevăzute la art.1 
alin.(1) lit.a) - c) şi la alin.(2) din Decretul-lege 
nr.118/1990, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare. 
(2) Persoanele care au realizat stagii de cotizare atât în 
sistemul public de pensii, cât şi în sisteme neintegrate 
acestuia beneficiază de reducerea vârstelor standard de 
pensionare, în condiţiile prevăzute la alin.(1) lit.a) şi b), 
numai pentru stagiile de cotizare realizate în sistemul 
public de pensii. 
 

64.   
Art.50. - (1) Sunt  exceptate  de la prevederile art.49 
alin.(1) lit.b) persoanele care au realizat un stagiu de 
cotizare de cel puţin: 
a) 20 de ani în locurile de muncă prevăzute la art.28 
alin.(1) lit.a) pentru care vârsta standard de pensionare 
se reduce cu 20 de ani; 

 
Nemodificat  
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b) 20 de ani în locurile de muncă prevăzute la art.28 
alin.(1) lit.e) pentru care vârsta standard de pensionare 
se reduce cu 20 de ani; 
c) 25 de ani în locurile de muncă prevăzute la art.28 
alin.(1) lit.c) și d), pentru care vârsta standard de 
pensionare se reduce cu 13 ani. 
(2) Vârsta standard de pensionare redusă potrivit 
prevederilor alin.(1) nu poate fi mai mică de:  
a) 45 de ani, în cazul persoanelor prevăzute la alin.(1) 
lit.a); 
b) 50 de ani, în cazul persoanelor prevăzute la alin.(1) 
lit.b), cu excepţia balerinilor şi acrobaţilor pentru care 
vârsta de pensionare nu poate fi mai mică de 43 de ani 
pentru femei şi 45 de ani pentru bărbaţi;  
c) 50 de ani pentru femei şi 52 de ani pentru bărbaţi, în 
cazul persoanelor prevăzute la alin.(1) lit. c). 
(3) Stagiul complet de cotizare este de:  
a) 20 de ani pentru persoanele care au realizat cel puţin 
20 de ani în locuri de muncă prevăzute la art.28 alin.(1) 
lit.a);  
b) 25 de ani pentru persoanele care au realizat cel puţin 
20 de ani în locuri de muncă prevăzute la art.28 alin.(1) 
lit.e); 
c) 25 de ani pentru persoanele care au realizat cel puţin 
25 de ani în locurile de muncă prevăzute la art.28 
alin.(1) lit.c) şi d). 
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65.   
Art.51. - (1) Fac excepţie de la prevederile art.49 
alin.(1) lit.b) şi persoanele care au realizat un stagiu de 
cotizare de cel puţin 15 ani în zona I de expunere la 
radiaţii sau de cel puţin 17 ani în zona a II-a de expunere 
la radiaţii, în locurile de muncă prevăzute la art.28 
alin.(1) lit.b). 
(2) Persoanele prevăzute la alin.(1) beneficiază de 
pensie pentru limită de vârstă indiferent de vârstă. 
(3) Pentru persoanele prevăzute la alin.(1), stagiul 
complet de cotizare este de 15 ani, în cazul celor care au 
desfăşurat activitate în zona I de expunere la radiaţii, 
respectiv de 17 ani, în cazul celor care au desfăşurat 
activitate în zona a II-a de expunere la radiaţii. 
 

 
Nemodificat  

 

66.   
Art.52. - Persoanele care au realizat un stagiu de 
cotizare în condiţii de handicap beneficiază de reducerea 
vârstelor standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 
5, în funcţie de gradul de handicap, dovedit cu certificat 
de încadrare în grad și tip de handicap cu valabilitate 
permanentă, în condițiile Legii nr.448/2006 privind 
protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, după cum urmează: 
a) cu 15 ani, în situaţia asiguraţilor cu handicap grav, 
dacă au realizat, în condiţii de handicap grav, cel puţin 
stagiul minim de cotizare; 
b) cu 10 ani, în situaţia asiguraţilor cu handicap 
accentuat, dacă au realizat, în condiţii de handicap 

 
Nemodificat  
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accentuat, un stagiu de cotizare de cel puţin 20 de ani; 
c) cu 10 ani, în situaţia asiguraţilor cu handicap mediu, 
dacă au realizat, în condiţii de handicap mediu, stagiul 
complet de cotizare. 
 

67.   
Art.53. - Nevăzătorii beneficiază de pensie pentru limită 
de vârstă, indiferent de vârstă, dacă au realizat ca 
nevăzător cel puţin 1/3 din stagiul complet de cotizare. 
 

 
Art.53. - Persoanele cu deficiență vizuală gravă 
beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, indiferent 
de vârstă, dacă au realizat în aceste condiţii  cel puţin 
1/3 din stagiul complet de cotizare. 
 
Autori: membrii comisiei, deputat Florin Roman şi 
senator Carmen Hărău 
 

 
Completarea textului propus în vederea 
clarificării categoriei de beneficiari. 

68.   
Art.54. - (1) Fracţiunea de an de stagiu de cotizare 
realizată în grupa I şi/sau condiţii speciale de muncă, 
pentru care nu se acordă reducerea vârstei standard de 
pensionare conform prevederilor art.49 alin.(1) lit.b), 
poate fi cumulată cu perioadele de stagiu de cotizare 
realizate în condiţii deosebite de muncă în vederea 
reducerii vârstei standard de pensionare conform 
prevederilor art.49 alin.(1) lit.a). 
(2) Reducerile vârstelor standard de pensionare acordate 
asiguraților sistemului public de pensii, prevăzute la 
art.49 şi de alte acte normative cu caracter special, pot fi 
cumulate fără ca reducerea totală să fie mai mare de 13 
ani. 
(3) Vârstele de pensionare reduse în condiţiile alin.(2) 
nu pot fi mai mici de 50 de ani pentru femei şi de 52 de 

 
Nemodificat  
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ani pentru bărbaţi.  
 

69.   
Art.55. - (1) În situaţia personalului aeronautic civil 
navigant profesionist din aviaţia civilă din România, 
prevederile art.49 alin.(1) lit.b) se aplică numai în 
condiţiile realizării numărului minim de ore de zbor, 
salturi sau starturi aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.581/2001 privind criteriile de încadrare a personalului 
navigant din aviaţia civilă în condiţii speciale de muncă. 
(2) Activităţile de cercetare, explorare, exploatare sau 
prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I şi II de 
expunere la radiaţii sunt cele aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr.583/2001 privind stabilirea criteriilor de 
încadrare a activităţilor de cercetare, explorare, 
exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare din 
zonele I şi II de expunere la radiaţii. 
(3) Activităţile din anexa nr.2, avizate în condiţii 
speciale de muncă, realizate în unităţile din anexa nr.3, 
se consideră în condiţii speciale de muncă numai dacă 
acestea se desfăşoară pe durata programului normal de 
lucru dintr-o lună. 
 

 
Nemodificat  

 

70.   
Art.56 alin.(1)-(2) 
 
Art.56. - (1) Femeile care au realizat stagiul minim de 
cotizare și care au născut 3 copii și i-au crescut până la 
vârsta de 16 ani beneficiază, la cerere, de reducerea cu 6 
ani a vârstei de pensionare prevăzută în anexa nr. 5. 

 
Nemodificate 
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(2) La reducerea prevăzută la alin.(1) se adaugă câte un 
an în plus începând cu al patrulea copil. 
 

71.   
Art.56, alineat nou 

  
(3) Reducerea vârstei de pensionare prevăzută la 
alin. (1) și (2) se aplică şi în cazul în care numărul de 
copii cuprinde şi copii adoptați și crescuți pe o 
perioadă de cel puțin 13 ani.  
 
Autori: membrii comisiei  
 

 
Prevederile alin. (1) și (2) trebuie să se 
refere și la acele femei care au adoptat 
copii și i-au crescut o perioadă de 13 
ani. 
 

72.   
Art.57. - (1) Persoanele care au depăşit stagiul complet 
de cotizare prevăzut în anexa nr. 5 cu cel puţin 8 ani pot 
solicita pensie pentru limită de vârstă cu cel mult 5 ani 
înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare 
prevăzută în anexa nr.5.  
(2) La stabilirea stagiului complet de cotizare potrivit 
alin.(1) se iau în considerare şi perioadele asimilate 
prevăzute la art.14 alin.(1) lit.b)-h) și art.15. 
 

 
Nemodificat  

 

73.   
Articol nou 

 
Art.58. - (1) În termen de 180 de zile de la data 
intr ării în vigoare a prezentei legi, se aprobă prin 
hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului 
Muncii şi Justiţiei Sociale, Ministerului Sănătăţii şi 
Ministerului Economiei, metodologia de stabilire şi 
determinare a zonelor industriale cu poluare 
remanentă.  
 

 
Considerăm că poluarea remanentă în 
unele zone ale țării ar trebui să permită 
persoanelor care locuiesc şi/sau 
lucrează acolo și a căror sănătate este 
direct afectată de această poluare, să 
iasă la pensie cu doi ani mai devreme 
fără penalizare, lucru pe care legislația 
actuală îl prevede. 
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(2) Siturile cu potenţial de poluare remanentă sunt 
identificate şi nominalizate prin ordin comun al celor 
trei mini ştri. 
(3) Locuitorii din unit ăţile administrativ teritoriale 
pot beneficia, la cerere, de reducerea vârstei 
standard de pensionare cu până la 2 ani, dacă au 
locuit şi/sau lucrat cel puțin 30 de ani în zona 
determinată prin ordinul comun prevăzut la alin.(2), 
într-o rază de 8 km în jurul sitului contaminat. 
 
Autori: membrii comisiei, deputaţii Cristian Buican, 
Florin Roman, Lucian Heiuș, Gigel Știrbu şi senatorii 
Carmen Hărău şi Pârvulescu Eugen 
 

 
 
 

74.   
Art.58. - Reducerea vârstei standard de pensionare 
prevăzută la art.56 și 57 nu poate fi cumulată cu nicio 
altă reducere reglementată de prezenta lege sau de alte 
acte normative. 
 

 
Art.59. - Reducerea vârstei standard de pensionare 
prevăzută la art.56 – 58 nu poate fi cumulată cu nicio 
altă reducere reglementată de prezenta lege sau de alte 
acte normative. 
 
Autori: membrii comisiei, deputaţii Cristian Buican, 
Florin Roman, Lucian Heiuș, Gigel Știrbu şi senatorii 
Carmen Hărău şi Pârvulescu Eugen 
 

 
Corelare cu amendamentul anterior. 

75.   
Secţiunea a 2-a 
Pensia anticipată 
 
 
 

 
Nemodificat  
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76.   
Art.59. - (1) Pensia anticipată se cuvine, cu cel mult 5 
ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, 
persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare 
prevăzut în anexa nr.5, precum şi celor care au depăşit 
stagiul complet de cotizare cu până la 8 ani. 
(2) La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordării 
pensiei anticipate se iau în considerare perioadele 
asimilate prevăzute la art.14 alin.(1) lit.d)-h) și art.15. 
(3) Cuantumul pensiei anticipate se stabileşte prin 
diminuarea cuantumului pensiei pentru limită de vârstă, 
în raport cu stagiul de cotizare realizat peste stagiul 
complet de cotizare prevăzut în  anexa nr. 5  şi cu 
numărul de luni cu care s-a redus vârsta standard de 
pensionare, conform tabelului nr.3. 
 

Tabelul nr.3 
 

Perioada de cotizare realizată 
peste stagiul complet de 

cotizare prevăzut în anexa nr.5 

Procentul de diminuare pentru 
fiecare lună de anticipare 

(%) 

până la un an  0,50 
între un an şi 2 ani 0,45 
între 2 şi 3 ani 0,40 
între 3 şi 4 ani 0,35 
între 4 şi 5 ani 0,30 
între 5 şi 6 ani 0,25 
între 6 şi 7 ani 0,20 
între 7 şi 8 ani  0,15 

 
 

 
Devine art.60 nemodificat  
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77.   
Art.60. - La acordarea pensiei anticipate, reducerea 
vârstei standard de pensionare prevăzute la art.59 
alin.(1) nu poate fi cumulată cu nicio altă reducere 
reglementată de prezenta lege sau de alte acte 
normative. 
 

 
Art.61. - La acordarea pensiei anticipate, reducerea 
vârstei standard de pensionare prevăzută la art.60 
alin.(1) nu poate fi cumulată cu nicio altă reducere 
reglementată de prezenta lege sau de alte acte 
normative. 
 
Autori: membrii comisiei  
 

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă, având în vedere 
introducerea unui articol nou. 
 
Rigoarea textului. 

78.   
Art.61. - (1) La data îndeplinirii condiţiilor pentru 
acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia 
anticipată se transformă, din oficiu, în pensie pentru 
limită de vârstă şi se recalculează prin eliminarea 
diminuării și, după caz, prin adăugarea eventualelor 
stagii de cotizare realizate în perioada de anticipare ori, 
după caz, în perioada de suspendare a plății pensiei 
anticipate și/sau perioadelor asimilate prevăzute la 
art.14 alin.(1) lit.a) - c). 
(2) Beneficiarul unei pensii anticipate nu poate opta 
pentru pensie de invaliditate în situația pierderii 
capacității de muncă. 
 

 
Devine art.62 nemodificat  

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă. 

79.   
Secţiunea a 3-a 
Pensia de invaliditate 
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80.   
Art.62, lit.a) 
 
Art.62. - Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor 
care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:  
a) nu au împlinit vârsta standard de pensionare 
prevăzută în anexa nr.5; 
b) au realizat, la data solicitării pensiei de invaliditate, 
stagiul minim de cotizare de 15 ani;  
 
c) și-au pierdut total sau cel puțin jumătate din 
capacitatea de muncă, din cauza: 
 
i. accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, 
constatate conform legii; 
ii. altor boli şi accidente care nu au legătură cu munca; 
iii. participării la lupta pentru victoria Revoluției din 
Decembrie 1989 ori în legătură cu evenimentele 
revoluționare din decembrie 1989, care erau cuprinși 
într-un sistem de asigurări sociale anterior datei ivirii 
invalidității.  
 

 
Art.62 devine art.63 
 
 
 
Lit.a)-b) nemodificate 
 
 
 
 
c) au capacitate de muncă diminuată, din cauza: 
 
 
pct.i)-iii) nemodificate 
 
Autori: membrii comisiei  
 

 
 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
În contextul redefinirii gradelor de 
invaliditate nu mai există terminologia 
”pierdut total sau cel putin jumătate 
din capacitatea de muncă”.  

81.   
Art.63. - (1) În raport cu gradul de reducere a capacităţii 
de muncă, invaliditatea este: 
a) de gradul I, caracterizată de deficiența funcțională 
gravă, capacitate de muncă și autoservire diminuate;  
b) de gradul II, caracterizată de deficiența funcțională 
accentuată, capacitate de muncă diminuată și capacitate 
de autoservire păstrată; 

 
Devine art.64 nemodificat  
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c) de gradul III, caracterizată de deficiența funcțională 
medie, capacitate de muncă diminuată și capacitatea de 
autoservire păstrată.  
(2) Pentru orice grad de invaliditate prevăzut la alin.(1), 
în funcție de natura afectării capacității de muncă și 
tipul raportului de muncă, capacitatea de muncă poate fi 
considerată păstrată pentru anumite activități 
profesionale. 
 

82.   
Art.64. - (1) Criteriile şi normele pe baza cărora se face 
încadrarea în gradele I, II şi III de invaliditate se 
stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea 
Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, cu avizul 
Ministerului Sănătăţii. 
(2) CNPP, prin intermediul Institutului Naţional de 
Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de 
Muncă, denumit în continuare INEMRCM, organizează, 
îndrumă şi controlează activitatea de expertiză medicală 
şi recuperare a capacităţii de muncă. 
 

 
Devine art.65 nemodificat  

 

83.   
Art.65 alin.(1) 
 
Art.65. - (1) Evaluarea capacităţii de muncă, în vederea 
stabilirii gradului de invaliditate, se face, la cerere, până 
la data împlinirii vârstei standard de pensionare 
prevăzută în anexa nr.5, cu excepția urmașilor prevăzuți 
la art.75 lit.c), de către medicul specializat în expertiza 
medicală a capacităţii de muncă din cadrul INEMRCM, 

 
Art.65 devine art.66 
 
Art.66. - (1) Evaluarea capacităţii de muncă, în vederea 
stabilirii gradului de invaliditate, se face, la cerere, până 
la data împlinirii vârstei standard de pensionare 
prevăzută în anexa nr.5, cu excepția urmașilor prevăzuți 
la art.76 lit.c), de către medicul specializat în expertiza 
medicală a capacităţii de muncă din cadrul INEMRCM, 

 
 
 
 
 
 
 
Pentru o trimitere corectă, având în 
vedere introducerea unui nou articol. 
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denumit în continuare medic expert al asigurărilor 
sociale. 
 

denumit în continuare medic expert al asigurărilor 
sociale. 
 
Autori: membrii comisiei  
 

84.   
Art.65 alin.(2)-(5) 
 
(2) Pentru evaluarea capacităţii de muncă, cererea şi 
documentele medicale ale solicitantului se depun la 
cabinetul de expertiză medicală a capacităţii de muncă 
din subordinea INEMRCM, în funcţie de domiciliul 
solicitantului. Listele cu privire la locația cabinetelor de 
expertiză medicală a capacităţii de muncă din 
subordinea INEMRCM se vor afișa public atât la sediul 
CNPP și la sediile fiecărei case teritoriale de pensii, cât 
și pe site-ul instituțiilor. 
(3) În urma examinării clinice, a analizării documentelor 
medicale prezentate şi, după caz, a avizului INEMRCM, 
medicul expert al asigurărilor sociale completează 
raportul de expertiză medicală a capacităţii de muncă şi 
emite decizia medicală asupra capacităţii de muncă. 
(4) În situaţia în care, pentru emiterea deciziei medicale 
prevăzute la alin.(3) sunt necesare investigaţii sau 
examinări de specialitate suplimentare, medicul expert 
al asigurărilor sociale propune, după caz, prelungirea 
duratei concediului pentru incapacitate temporară de 
muncă, în condiţiile legii. 
(5) Decizia medicală prevăzută la alin.(3) se emite în 
termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii şi se 

 
Nemodificate 
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comunică în termen de 10 zile de la emitere. În situaţiile 
prevăzute la alin. (4), termenul de emitere a deciziei 
medicale se prelungeşte corespunzător. 
 

85.   
Art.65 alin.(6) 
 
(6) Decizia medicală asupra capacităţii de muncă poate 
fi contestată, în termen de 30 de zile de la comunicare, 
la comisiile medicale regionale de contestaţii. 
 

 
 
 
(6) Decizia medicală asupra capacităţii de muncă poate 
fi contestată, în termen de 30 de zile de la comunicare, 
la cabinetul de expertiză medicală a capacităţii de 
muncă, în funcție de domiciliul persoanei. 
Contestaţia se soluţionează de către comisiile 
medicale regionale de contestaţii. 
 
Autori: membrii comisiei  
 

 

 

 

 

Reformularea este necesară pentru a nu 
se crea confuzii privind locul unde se 
depun contestatiile si pentru a se evita 
situatii de conflict de competenta 
teritoriala ale comisiilor regionale de 
contestatii. 
 

86.   
Art.65 alin.(7)-(8) 
 
(7) Comisiile medicale regionale de contestaţii 
funcţionează în cadrul centrelor regionale de expertiză 
medicală a capacităţii de muncă din subordinea 
INEMRCM. 
(8) Contestaţia prevăzută la alin.(6) se soluţionează în 
termen de 45 de zile de la înregistrare. Decizia emisă în 
soluţionarea contestaţiei se comunică în termen de 10 
zile de la data soluţionării. 
 
 
 

 
Nemodificate 
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87.   
Art.65 alin.(9) 
 
(9) Deciziile medicale ale comisiilor medicale regionale 
de contestaţii date în soluţionarea contestaţiilor 
prevăzute la alin.(6) pot fi atacate la Comisia 
Superioară de Expertiză Medicală a Capacității de 
Muncă din cadrul INEMRCM  în termen de 15 de zile 
de la comunicare. 
 

 
 
 
(9) Deciziile medicale ale comisiilor medicale regionale 
de contestaţii date în soluţionarea contestaţiilor 
prevăzute la alin.(6) pot fi atacate la instanțele 
judecătorești competente în termen de 30 de zile de la 
comunicare. 
 
Autori: membrii comisiei 
 

 
 
Considerăm ca încă o posibilitate de a 
contesta aceasta decizie emisă de 
comisiile de contestaţii la comisia 
superioară din cadrul INEMRCM 
îngreunează într-un mod nejustificat 
actul medical, cu atât mai mult cu cât 
ambele comisii, comisia medicală de 
contestaţii şi comisia superioară din 
cadrul INEMRCM, au acelaşi grad de 
competenţă. 

88.   
Art.65 alin.(10)-(11) 
 
(10) Contestaţia prevăzută la alin.(9) se soluţionează 
în termen de 45 de zile de la înregistrare prin decizie 
a Comisiei Superioare de Expertiză Medicală a 
Capacității de Muncă din cadrul INEMRCM. 
Decizia emisă în soluţionarea contestaţiei se 
comunică în termen de 10 zile de la data soluţionării 
și poate fi atacată la instanțele judecătorești 
competente, în termen de 30 zile de la comunicare. 
 
(11) Deciziile medicale asupra capacităţii de muncă 
necontestate în termen, rămân definitive. 
 

 
 
 
Alin.(10) se elimină. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Devine alin.(10) nemodificat 
  
Autori: membrii comisiei  
 
 

 
Decizia medicală asupra capacităţii de 
muncă poate fi contestată conform 
alin.(6) al art.65 (devenit art.66). 
Considerăm ca încă o posibilitate de a 
contesta aceasta decizie emisă de 
comisiile de contestaţii la comisia 
superioară din cadrul INEMRCM 
îngreunează într-un mod nejustificat 
actul medical, cu atât mai mult cu cât 
ambele comisii, comisia medicală de 
contestaţii şi comisia superioară din 
cadrul INEMRCM, au acelaşi grad de 
competenţă. 
Pe de altă parte, comisia superioară din 
cadrul INEMRCM ar deveni un 
organism neutru în cazul efectuării 
expertizelor probatorii solicitate de 
către instanţele de judecată în litigiile 
privind asigurările sociale. Din punct 
de vedere administrativ, contestarea la 
INEMRCM a unei decizii medicale 
deja constestate la comisiile de 
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Nr. 
crt. Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

contestaţii ar îngreuna într-un mod 
nejustificat activitatea. 
Totodată, prin faptul că se dă 
pensionarului posibilitatea să conteste 
decizia medicală de trei ori nu face 
altceva decât să se tergiverseze, pe o 
perioadă lungă, respectiv minimum 4 
luni, până la acţionarea în instanţă 
punerea în plată a drepturilor 
pensionarilor, reluarea sau încetarea 
plăţii pensiei, după caz. 
 

89.   
Art.66 alin.(1) 
 
Art.66. - (1) În vederea efectuării de investigaţii şi 
examinări de specialitate suplimentare, CNPP, prin 
INEMRCM, în termen de un an de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi, poate încheia contracte de 
prestări de servicii medicale cu unităţi sanitare de 
specialitate, în condiţiile legii. 
 

 
 
 
Art.67. - (1) În vederea efectuării de investigaţii şi 
examinări de specialitate suplimentare, CNPP, prin 
INEMRCM, poate încheia contracte de prestări de 
servicii medicale cu unităţi sanitare de specialitate, în 
condiţiile legii. 
 
Autori: membrii comisiei  
 

 
Se elimină sintagma în termen de un an 
de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, ţinând cont de faptul că 
termenul este unul prohibitiv şi lipsit 
de vreun temei legal. 
Nu se pot încheia contracte în vederea 
efectuării de investigaţii şi examinări 
de specialitate suplimentare doar după 
un an calendaristic de la intrarea în 
vigoare a legii, în condiţiile în care 
legislaţia bugetară prevede încheiarea 
de contracte anual, având posibilitatea 
să se prelungească contractul numai cu 
4 luni. În acest context, INEMRCM nu 
ar mai putea încheia nici un fel de 
contract de prestări de servicii medicale 
cu unităţi sanitare de specialitate, fapt 
ce ar duce la imposibilitatea de a mai 
efectua investigaţii şi examinări de 
specialitate pentru persoanele internate 
în cadrul INEMRCM. 
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90.   
Art.66 alin.(2) 
 
(2) Listele cu privire la locația unităților sanitare de 
specialitate se vor afișa public atât la sediul CNPP și la 
sediile fiecărei case teritoriale de pensii, cât și pe site-ul 
instituțiilor. 
 

 
Nemodificat  

 

91.   
Art.67. - (1) La stabilirea pensiei de invaliditate se 
acordă un stagiu potenţial, determinat ca diferenţă între 
stagiul complet de cotizare prevăzut în anexa nr.5 şi 
stagiul de cotizare realizat până la data acordării pensiei 
de invaliditate. 
(2) Stagiul potenţial rezultat conform alin.(1) nu poate fi 
mai mare decât stagiul de cotizare pe care persoana l-ar 
fi putut realiza de la data acordării pensiei de 
invaliditate până la împlinirea vârstei standard de 
pensionare, prevăzută în anexa nr.5,  la care poate 
solicita pensie pentru limită de vârstă. 
 

 
Devine art.68 nemodificat  

 

92.   
Art.68. - (1) Pensionarii de invaliditate încadraţi în 
gradul I de invaliditate au dreptul, în afara pensiei, la o 
indemnizaţie pentru însoţitor. 
(2) Cuantumul indemnizației pentru însoțitor reprezintă 
50% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în 
plată, în conformitate cu legislația în vigoare, aferent 
lunii pentru care se face plata. 
(3) Indemnizaţia pentru însoţitor se suportă de la bugetul 
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de stat. 
(4) În cazul pensionarilor încadraţi în gradul I de 
invaliditate care beneficiază de pensie de invaliditate în 
mai multe sisteme de asigurări sociale, indemnizaţia 
pentru însoţitor se acordă numai de către ultimul sistem 
în care aceştia au fost asiguraţi. 
 

93.   
Art.69, alin.(1)-(5) 
 
Art.69. - (1) Pensionarii de invaliditate sunt supuşi 
revizuirii medicale periodic, în funcţie de afecţiune, la 
intervale cuprinse între un an şi 3 ani, până la împlinirea 
vârstelor standard de pensionare, la termenele stabilite 
de medicul expert al asigurărilor sociale. 
(2) După fiecare revizuire medicală, medicul expert al 
asigurărilor sociale emite o nouă decizie medicală 
asupra capacităţii de muncă, prin care se stabileşte, după 
caz: 
a) menţinerea în acelaşi grad de invaliditate; 
b) încadrarea în alt grad de invaliditate; 
c) redobândirea capacităţii de muncă. 
(3) Dreptul la pensie de invaliditate se modifică sau 
încetează începând cu luna următoare celei în care s-a 
emis decizia medicală asupra capacităţii de muncă, 
emisă în urma revizuirii medicale. 
(4) Persoanele încadrate în grad de invaliditate au 
obligația să se prezinte pentru revizuirea medicală la 
termenul stabilit și să prezinte documentele medicale și 
rezultatele investigaţiilor medicale solicitate de medicul 

 
Art.69 devine art.70 
 
Alin.(1)-(5) nemodificate 

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă. 
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expert al asigurărilor sociale. 
(5) Revizuirea medicală se poate efectua oricând, atât la 
cererea pensionarilor, dacă starea sănătății lor s-a 
îmbunătățit sau, după caz, s-a agravat, precum şi din 
oficiu, ca urmare a convocării justificate de către 
medicul expert al asigurărilor sociale. 
 

94.   
Art.69, alin.(6) 
  
(6) Decizia medicală asupra capacităţii de muncă emisă 
la revizuirea medicală urmează aceleaşi proceduri de 
contestare şi soluţionare, conform prevederilor art.65. 
 

 
 
 
(6) Decizia medicală asupra capacităţii de muncă emisă 
la revizuirea medicală urmează aceleaşi proceduri de 
contestare şi soluţionare, conform prevederilor art.66. 
 
Autori: membrii comisiei  
 

 
 
 
 
Pentru o trimitere corectă, având în 
vedere introducerea unui nou articol.  

95.   
Art.70. - (1) Nu mai sunt supuşi revizuirii medicale 
pensionarii de invaliditate care: 
a) prezintă invalidităţi care afectează ireversibil 
capacitatea de muncă; 
b) au împlinit vârstele standard de pensionare prevăzute 
de prezenta lege. 
(2) Constatarea situaţiilor prevăzute la alin.(1) lit.a) se 
face de către medicul expert al asigurărilor sociale, 
conform listei de afecțiuni ireversibile prevăzute în 
hotărârea Guvernului pentru aprobarea criteriilor 
medicale pe baza cărora se face încadrarea în grade de 
invaliditate, la propunerea Ministerului Muncii și 
Justiției Sociale și Ministerului Sănătății, în termen de 

 
Devine art.71 nemodificat  
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90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. 
 

96.   
Art.71 alin.(1) 
 
Art.71. - (1) În vederea soluționării cererii de încadrare 
în grad de invaliditate medicul expert al asigurărilor 
sociale poate solicita avizul INEMRCM, cu privire la 
cazurile cu documentație medicală insuficientă și/sau 
incompletă precum și în cazurile a căror documentație 
impune verificarea datelor medicale. 
 

 
Art.71 devine art.72 
 
Alin.(1) nemodificat  

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă. 

97.   
Art.71 alin.(2) 
 
(2) INEMRCM, centrele regionale de expertiză 
medicală a capacităţii de muncă, pot convoca, pentru 
verificarea expertizei medicale, persoanele încadrate 
în grad de invaliditate.  
 

 
 
 
(2) INEMRCM şi centrele regionale de expertiză 
medicală a capacităţii de muncă pot convoca, pentru 
expertizare, persoanele încadrate în grad de 
invaliditate. INEMRCM poate convoca pentru 
expertizare şi persoanele care solicită încadrarea în grad 
de invaliditate. Convocarea se va adresa cazurilor pentru 
care se dispune verificarea expertizei medicale sau 
evaluarea datelor medicale, în vederea obţinerii pensiei 
de invaliditate. 
 
Autori: membrii comisiei  
 
 
 
 

 
Modificarea este imperios necesară 
ţinând cont de faptul că, la emiterea 
actului normativ, nu s-a avut în vedere 
evaluarea persoanelor neîncadrate în 
grad de invaliditate, ci doar verificarea 
expertizei medicale. 
Verificarea expertizei medicale se 
referă la controlul încadrării în grad de 
invaliditate efectuat la nivelul 
cabinetelor de expertiză medicală 
teritorială, iar evaluarea se realizează 
pentru persoanele care solicită 
încadrarea în grad de invaliditate. 
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98.   
Art.71 alin.(3)-(6) 
 
(3) Persoanele care solicită încadrarea în grad de 
invaliditate, precum și persoanele încadrate în grad de 
invaliditate, au obligația de a se prezenta la convocarea 
prevăzută la alin.(2). Neprezentarea persoanelor la 
convocare, precum și refuzul de a efectua investigaţiile 
medicale şi examinările necesare pentru 
evaluarea/expertizarea capacității de muncă, atrag 
respingerea cererii de încadrare în grad de invaliditate 
sau după caz, suspendarea plăţii pensiei de invaliditate. 
(4) Încadrarea ulterioară în grad de invaliditate a 
persoanelor care nu și-au îndeplinit obligația prevăzută 
la alin.(3) se face numai cu avizul INEMRCM. 
(5) Neprezentarea la convocare sau, după caz, refuzul 
efectuării investigaţiilor medicale şi examinărilor 
necesare în vederea evaluării/expertizării capacităţii de 
muncă, se comunică caselor teritoriale de pensii, în 
termen de 5 zile, de către INEMRCM, centrele regionale 
de expertiză medicală a capacităţii de muncă, precum și 
de către medicul expert al asigurărilor sociale.  
(6) În aplicarea prevederilor alin.(1)-(5), INEMRCM 
emite avize, rapoarte de expertiză medicală a capacității 
de muncă, precum și decizii medicale asupra capacităţii 
de muncă, cu caracter obligatoriu pentru cabinetele de 
expertiză medicală a capacităţii de muncă sau centrele 
regionale de expertiză medicală a capacității de muncă. 
 
 

 
Nemodificate 
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99.   
Art.71, alineate noi 

 
(7) Deciziile medicale asupra capacităţii de muncă 
emise conform alin.(6) pot fi contestate în termen de 
30 de zile de la comunicare la Comisia Superioară de 
Expertiză Medicală a Capacității de Muncă din 
cadrul INEMRCM. Contestaţia se soluţionează în 
termen de 45 de zile și se comunică în termen de 10 
zile de la soluţionare. 
(8) Deciziile Comisiei Superioare de Expertiză 
Medicală a Capacității de Muncă, emise în 
soluționarea contestaţiilor, pot fi atacate la instanțele 
judecătoreşti competente în termen de 30 de zile de 
la comunicare. 
(9) Deciziile medicale asupra capacității de muncă 
necontestate în termen, rămân definitive. 
 
Autori: membrii comisiei  
 

 
La emiterea prezentului act normativ 
nu s-a ţinut cont de prevederile HG  
nr. 1229/2005 referitoare la atribuţiile 
Comisiei Superioare de Expertiză 
Medicală a Capacității de Muncă. 
În acest context, în cazul în care aceste 
prevederi nu se introduc, deciziile 
medicale asupra capacității de muncă 
emise de comisiile de avizare și control 
din cadrul INEMRCM sunt de sine 
stătătoare, neexistând  posibilitatea de 
contestare administrativă sau  
contencioasă.  

100.   
Art.72 alin.(1)-(2) 
 
Art.72. - (1) Pensionarii de invaliditate, cu excepţia 
celor prevăzuţi la art.70 alin.(1), sunt obligaţi să urmeze 
programele recuperatorii întocmite de medicul expert al 
asigurărilor sociale care a emis decizia medicală asupra 
capacităţii de muncă, cu consultarea medicului curant, 
în vederea reintegrării socioprofesionale. 
 
(2) Începând cu luna următoare constatării neîndeplinirii 
obligaţiei prevăzute la alin.(1) se suspendă plata pensiei, 

 
 
 
Art.73. - (1) Pensionarii de invaliditate, cu excepţia 
celor prevăzuţi la art.71 alin.(1), sunt obligaţi să urmeze 
programele recuperatorii întocmite de medicul expert al 
asigurărilor sociale care a emis decizia medicală asupra 
capacităţii de muncă, cu consultarea medicului curant, 
în vederea reintegrării socioprofesionale. 
 
(2) Neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin.(1) atrage 
suspendarea plăţii pensiei începând cu luna următoare 

 
 
 
 
Pentru o trimitere corectă, având în 
vedere introducerea unui nou articol.  
 
 
 
 
 
 
 
Claritatea reglementării. 
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cu excepția situațiilor în care neprezentarea este 
motivată cu documente medicale sau există alte motive 
justificative.  
 

constatării,  cu excepția situațiilor în care neîndeplinirea 
obligaţiei este temeinic justificată. 
 
Autori: membrii comisiei  
 

101.   
Art.72 alin.(3)-(4) 
 
(3) Medicii experți ai asigurărilor sociale efectuează 
controlul asupra respectării programelor recuperatorii. 
(4) Suspendarea plăţii pensiei încetează cu luna 
următoare  reluării sau, după caz, începerii programelor 
recuperatorii. 
 

 
Nemodificate 

 

102.   
Art.73. - (1) La data îndeplinirii condiţiilor pentru 
acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia de 
invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă și se 
recalculează prin adăugarea perioadei asimilate 
prevăzută la art. 14 alin. (1) lit. a) și, după caz, a 
perioadelor de stagiu de cotizare realizat, conform legii, 
pe durata pensionării de invaliditate. 
(2) Transformarea pensiei de invaliditate în pensie 
pentru limită de vârstă, în condiţiile prevăzute la 
alin.(1), se face din oficiu și se acordă cuantumul cel 
mai avantajos. 
(3) Indemnizația pentru însoțitor prevăzută la art.68 se 
menține și pe durata acordării pensiei pentru limită de 
vârstă. 
(4) Pensionarii de invaliditate nu pot opta pentru pensie 

 
Devine art.74 nemodificat  
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anticipată. 
 

103.   
Secţiunea a 4-a 
Pensia de urmaş 
 

 
Nemodificat  

 

104.   
Art.74. - Pensia de urmaş se cuvine copiilor şi soţului 
supravieţuitor, dacă susţinătorul decedat era pensionar 
sau îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii. 
 

 
Devine art.75 nemodificat  

 

105.   
Art.75. - Copiii au dreptul la pensie de urmaş: 
a) până la vârsta de 16 ani; 
b) dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ 
organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, 
fără a depăşi vârsta de 26 de ani; 
c) pe toată durata invalidităţii, de orice grad, dacă 
aceasta s-a ivit în perioada în care se aflau în una dintre 
situaţiile prevăzute la lit.a) sau b). 
 

 
Devine art.76 nemodificat  

 

106.   
Art.76. - (1) Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de 
urmaş pe tot timpul vieţii, la împlinirea vârstei standard 
de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 
15 ani. 
(2) În cazul în care durata căsătoriei este mai mică de 15 
ani, dar de cel puţin 10 ani, cuantumul pensiei de urmaş 
cuvenit soţului supravieţuitor se diminuează cu 0,5% 
pentru fiecare lună, respectiv cu 6% pentru fiecare an de 

 
Devine art.77 nemodificat  
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căsătorie în minus. 
 

107.   
Art.77. - (1) Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de 
urmaş, indiferent de vârstă, pe perioada în care este 
invalid de gradul I sau II, dacă durata căsătoriei a fost de 
cel puţin un an. 
(2) Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş, 
indiferent de vârstă şi de durata căsătoriei, dacă decesul 
soţului susţinător s-a produs ca urmare a unui accident 
de muncă sau a unei boli profesionale. 
 

 
Devine art.78 nemodificat  

 

108.   
Art.78. - Soţul supravieţuitor care nu îndeplineşte 
condiţiile prevăzute la art.76 şi la art.77 alin.(1) 
beneficiază de pensie de urmaş pe o perioadă de 6 luni 
de la data  decesului, dacă în această perioadă nu 
realizează venituri brute lunare dintr-o activitate pentru 
care asigurarea este obligatorie, potrivit Codului fiscal 
sau dacă acestea sunt mai mici decât câştigul salarial 
mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat. 
 

 
Art.79. - Soţul supravieţuitor care nu îndeplineşte 
condiţiile prevăzute la art.77 şi la art.78 alin.(1) 
beneficiază de pensie de urmaş pe o perioadă de 6 luni 
de la data  decesului, dacă în această perioadă nu 
realizează venituri brute lunare dintr-o activitate pentru 
care asigurarea este obligatorie, potrivit Codului fiscal 
sau dacă acestea sunt mai mici decât câştigul salarial 
mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat. 
 
Autori: membrii comisiei  
 

 
 
Pentru trimiteri corecte, având în 
vedere introducerea unui nou articol.  

109.   
Art.79. - Soţul supravieţuitor care are în îngrijire, la 
data decesului susţinătorului, unul sau mai mulţi copii în 
vârstă de până la 7 ani, beneficiază de pensie de urmaş 
până la data împlinirii de către ultimul copil a vârstei de 

 
Devine art.80 nemodificat  

 



67 

 

Nr. 
crt. Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

7 ani. 
 

110.   
Art.80. - (1) Pensia de urmaş se stabileşte, după caz, 
din: 
a) pensia pentru limită de vârstă aflată în plată sau la 
care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, susţinătorul 
decedat; 
b) pensia de invaliditate gradul I aflată în plată sau la 
care ar fi avut dreptul, în cazul în care decesul 
susținătorului a survenit înaintea împlinirii vârstei 
standard de pensionare.  
(2) Cuantumul pensiei  de urmaș se stabilește procentual 
din numărul total de puncte realizat de susținător aferent 
pensiei prevăzute la alin.(1) în funcție de numărul 
urmașilor îndreptățiți, astfel: 
a) 50%  - pentru un singur urmaș; 
b) 75%  - pentru 2 urmași; 
c) 100%  - pentru 3 sau mai mulți urmași. 
(3) Copiii și soţul supravieţuitor care au dreptul la o 
pensie proprie şi îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege 
pentru obţinerea pensiei de urmaş după susținătorul 
decedat, pot opta pentru cea mai avantajoasă pensie. 
 

 
Devine art.81 nemodificat  

 

111.   
Art.81. - Cuantumul pensiei de urmaş, în cazul orfanilor 
de ambii părinţi, se stabileşte prin însumarea drepturilor 
de pensie de urmaş, calculate după fiecare părinte. 
 
 

 
Devine art.82 nemodificat  
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112.   
Art.82. - În cazul modificării numărului de urmaşi 
îndreptățiți, pensia se recalculează în conformitate cu 
dispoziţiile art.80 alin.(2).  
 

 
Art.83. - În cazul modificării numărului de urmaşi 
îndreptățiți, pensia se recalculează în conformitate cu 
dispoziţiile art.81 alin.(2).  
 
Autori: membrii comisiei  
 

 
Pentru o trimitere corectă, având în 
vedere introducerea unui nou articol.  

113.   
Art.83. - Persoanele prevăzute la art.75 lit.c) şi la 
art.77 alin.(1) sunt expertizate, revizuite medical şi au 
obligaţia de a urma programele recuperatorii, conform 
reglementărilor prevăzute pentru pensia de invaliditate. 
 

 
Art.84. - Persoanele prevăzute la art.76 lit.c) şi la 
art.78 alin.(1) sunt expertizate, revizuite medical şi au 
obligaţia de a urma programele recuperatorii, conform 
reglementărilor prevăzute pentru pensia de invaliditate. 
 
Autori: membrii comisiei  
 

 
Pentru o trimitere corectă, având în 
vedere introducerea unui nou articol.  

114.   
CAPITOLUL II 
Calculul prestațiilor de asigurări sociale 
 

 
Nemodificat  

 

115.   
Secțiunea 1 
Calculul pensiilor 
 

 
Nemodificat  

 

116.   
Art.84. - (1) Cuantumul pensiei se determină prin 
înmulțirea numărului total de puncte realizat de asigurat 
cu valoarea punctului de referință. 
(2) La determinarea cuantumului pensiei conform 
alin.(1) fracțiunile de leu se întregesc la un leu în 
favoarea pensionarului. 

 
Devine art.85 nemodificat  

 



69 

 

Nr. 
crt. Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

117.   
Art.85 alin.(1) 
 
Art.85. - (1) Valoarea punctului de referință prevăzută 
la art.84 alin.(1) reprezintă raportul dintre valoarea 
punctului de pensie şi nivelul mediu al stagiilor de 
cotizare prevăzute de legislația anterioară, respectiv 25. 
 

 
 
 
Art.86. - (1) Valoarea punctului de referință prevăzută 
la art.85 alin.(1) reprezintă raportul dintre valoarea 
punctului de pensie şi nivelul mediu al stagiilor de 
cotizare prevăzute de legislația anterioară, respectiv 25. 
 
Autori: membrii comisiei  
 

 
 
 
 
Pentru o trimitere corectă, având în 
vedere introducerea unui nou articol.  

118.   
Art.85 alin.(2)-(8) 
 
(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. 
(3) La data intrării în vigoare a prezentei legi, valoarea 
punctului de referință este de 75 lei.  
(4) Începând cu anul 2022, valoarea punctului de 
referință se majorează anual cu rata medie anuală a 
inflației, la care se adaugă 50% din creșterea reală a 
câștigului salarial mediu brut realizat. 
(5) Indicatorii prevăzuți la alin.(4) utilizați la stabilirea 
valorii punctului de referință pentru anul următor sunt 
cei definitivi, cunoscuți în anul curent pentru anul 
calendaristic anterior, comunicați de Institutul Național 
de Statistică. 
(6) În situația în care unul dintre indicatorii prevăzuți la 
alin.(4) are valoare negativă la stabilirea valorii 

 
Nemodificate 
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Nr. 
crt. Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

punctului de referință se utilizează indicatorul cu 
valoare pozitivă. 
(7) În situația în care indicatorii prevăzuți la alin.(3) au 
valoare negativă se păstrează ultima valoare a punctului 
de referință.  
(8) Prin legea privind plafoanele unor indicatori 
specificaţi în cadrul fiscal-bugetar se pot stabili anual 
alte majorări decât cele prevăzute de prezentul articol. 
 

119.   
Art.86 alin.(1)-(3) 
 
Art.86. - (1) Numărul total de puncte realizate de 
asigurat se obține din însumarea punctajelor anuale ale 
acestuia. 
(2) Punctajul anual al asiguratului se determină prin 
împărțirea la 12 a sumei punctajelor lunare realizate 
într-un an calendaristic. 
(3) Punctajul lunar se calculează prin raportarea 
venitului brut lunar realizat sau, după caz, a venitului 
lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a 
contribuției de asigurări sociale, la câștigul salarial 
mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat din anul respectiv. 
 
 
 
 
 
 

 
Art.86 devine art.87 
 
Alin.(1)-(3) nemodificate 

  
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă. 
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Nr. 
crt. Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

120.   
Art.86 alin.(4) 
 
(4) În situaţia asiguraţilor care, în aceeaşi perioadă de 
timp, pe lângă veniturile de natura celor prevăzute de 
Codul fiscal pentru care se datorează contribuţia de 
asigurări sociale, dovedesc şi venituri asigurate în baza 
unui contract de asigurare socială, la determinarea 
punctajului lunar se au în vedere veniturile lunare 
asigurate cumulate. 
 
 

 
 
 
(4) În situaţia asiguraţilor care, în aceeaşi perioadă de 
timp, pe lângă veniturile de natura celor prevăzute de 
Codul fiscal pentru care s-a datorat și plătit  contribuţia 
de asigurări sociale, dovedesc şi venituri asigurate în 
baza unui contract de asigurare socială, la determinarea 
punctajului lunar se au în vedere veniturile lunare 
asigurate cumulate. 
 
Autor: deputat Adrian Solomon 
 

 
 
 
 
 
 
Punerea în acord cu definiția stagiului 
de cotizare. 

121.   
Art.86 alin.(5)-(6) 
 
(5) La calcularea punctajelor anuale și a punctajului 
lunar se utilizează două zecimale. 
(6) În situaţia asiguratului care contribuie la un fond de 
pensii administrat privat, punctajul lunar stabilit în 
condiţiile prezentei legi se diminuează cu raportul dintre 
cota de contribuţie de asigurări sociale datorată la 
sistemul public de pensii de către asigurat, prevăzută de 
Codul fiscal, din care s-a dedus cota de contribuţie 
aferentă fondului de pensii administrat privat şi cota de 
contribuţie prevăzută pentru persoanele fizice care au 
calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia 
plăţii contribuţiei de asigurări sociale.  
 
 

 
Nemodificate 
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Nr. 
crt. Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

122.   
Art.87. - (1) Pentru perioadele asimilate, la 
determinarea punctajului lunar al asiguratului se 
utilizează: 
a) cuantumul brut al pensiei de invaliditate, în situaţia 
prevăzută la art.14 alin.(1) lit.a); 
b) cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate 
temporară de muncă, în situaţiile prevăzute la art.14 
alin.(1) lit.d) și e). 
(2) Pentru perioadele asimilate prevăzute la art.14 
alin.(1) lit.b), c) şi f) punctajul lunar este de 0,25 puncte. 
(3) În cazul persoanelor care se regăsesc, concomitent, 
în două sau mai multe dintre situațiile prevăzute la 
art.14 alin.(1), se ia în considerare punctajul lunar cel 
mai avantajos, corespunzător uneia dintre perioadele 
asimilate stagiului de cotizare. 
(4) În cazul persoanelor care se regăsesc în una dintre 
situațiile prevăzute la art.14 alin.(1) și care, în aceeași 
perioadă, au realizat, conform legii, stagii de cotizare ca 
urmare a încadrării într-o formă de asigurare obligatorie 
sau facultativă, la calculul punctajului lunar al 
asiguratului se ia în considerare venitul lunar asigurat. 
(5) Partea din cuantumul pensiei aferentă numărului de 
puncte corespunzătoare perioadelor asimilate prevăzute 
la art.14 alin.(1) lit.b)-g) se suportă de la bugetul de stat.  
 
 
 
 
 

 
Devine art.88 nemodificat  
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Nr. 
crt. Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

123.   
Art.88 alin.(1) 
 
Art.88. - (1) Pentru stagiul potenţial, acordat 
persoanelor în drept să obţină o pensie de invaliditate, 
punctajul lunar este de: 
a) 0,70 puncte pentru gradul I de invaliditate; 
b) 0,55 puncte pentru gradul II de invaliditate; 
c) 0,35 puncte pentru gradul III de invaliditate. 
 

 
 
 
Art.89. - (1) Pentru stagiul potenţial, acordat 
persoanelor în drept să obţină o pensie de invaliditate, 
punctajul lunar este de: 
a) 0,50 puncte pentru gradul I de invaliditate; 
b) 0,35 puncte pentru gradul II de invaliditate; 
c) 0,15 puncte pentru gradul III de invaliditate. 
 
Autor: deputat Adrian Solomon 
 

 
 
 
 
 
Punctajele lunare acordate sunt mai 
mari decât punctajul lunar pe care îl 
poate obține o persoană asigurată care 
plătește contribuție la salariul minim 
brut pe țară.  

124.   
Art.88 alin.(2)-(3) 
  
(2) Pentru perioadele în care persoana a fost şomer, la 
determinarea punctajului lunar se iau în considerare 
drepturile băneşti lunare acordate care au constituit baza 
de calcul a contribuţiei de asigurări sociale. 
(3) Pentru perioadele în care persoana a beneficiat de 
plăţi compensatorii, pentru care s-a achitat contribuţia 
de asigurări sociale din bugetul asigurărilor pentru 
şomaj, la determinarea punctajului lunar se utilizează 
drepturile băneşti lunare acordate care au constituit baza 
de calcul a contribuţiei de asigurări sociale. 
 
 
 
 
 

 
Nemodificate 
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Nr. 
crt. Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

125.   
Art.89 alin.(1) 
 
Art.89. - (1) Persoanele care au desfăşurat activităţi în 
locuri de muncă încadrate în grupele I şi a II-a de 
muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 
2001, cele care au desfăşurat activităţi în locuri de 
muncă încadrate în condiţii deosebite sau condiţii 
speciale, beneficiază de majorarea punctajelor lunare 
realizate în perioadele respective, după cum urmează: 
a) cu 25% pentru perioadele în care au desfăşurat 
activităţi în locuri încadrate în  grupa a II-a  de  muncă,  
potrivit  legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau 
în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite, 
potrivit legii; 
b) cu 50% pentru perioadele în care au desfăşurat 
activităţi în locuri încadrate în grupa I de muncă, potrivit 
legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în 
locuri de muncă încadrate în condiţii speciale, potrivit 
legii.  

 
Art.89 devine art.90 
 
Alin.(1) nemodificat  

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă. 

126.   
Art.89 alin.(2) 
 
(2) Persoanele prevăzute la art.53 beneficiază de 
majorarea punctajelor lunare cu 25 % pentru perioadele 
în care au desfășurat activitate ca nevăzător.  
 

 
 
 
(2) Persoanele prevăzute la art.53 beneficiază de 
majorarea punctajelor lunare cu 25 % pentru perioadele 
în care au desfășurat activitate ca persoane cu 
deficienţă vizuală gravă. 
 
Autori: membrii comisiei, deputat Florin Roman şi 
senator Carmen Hărău 

 
 
 
 
Corelare cu amendamentele anterioare. 
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Nr. 
crt. Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

127.   
Secţiunea a 2-a 
Pensia minimă 
 

 
Nemodificat  

 

128.   
Art.90 alin.(1)-(4) 
 
Art.90. - (1) Începând cu data intrării în vigoare a 
prevederilor prezentei legi, pentru pensionarii sistemului 
public de pensii cu domiciliul în România, se instituie 
pensia minimă, în funcție de stagiul de cotizare realizat. 
(2) Pensia minimă se stabilește în procente, minim și 
maxim, din salariul minim brut pe țară garantat în plată, 
în funcție de stagiul de cotizare realizat, astfel: procentul 
minim este de 45%, aferent stagiului minim de cotizare, 
la care se adaugă câte 1% pentru fiecare an de stagiu de 
cotizare realizat peste 15 ani, fără a depăși procentul 
maxim de 75%. 
(3) Pensia minimă se acordă pensionarilor în situația în 
care cuantumul pensiei, cuvenit sau aflat în plată, are o 
valoare mai mică decât cuantumul pensiei minime 
calculat conform alin.(2). 
(4) În situația persoanelor care beneficiază, prin cumul, 
de una din categoriile de pensie prevăzute la art.46 
alin.(1), de pensie din sisteme neintegrate sistemului 
public de pensii, ori de pensie din alte state, pensia 
minimă se acordă în situația în care suma cuantumurilor 
tuturor acestor venituri nu depășește cuantumul pensiei 
minime calculat conform alin.(2).  
 

 
Art.90 devine art.91 
 
Alin.(1)-(4) nemodificate 

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă. 
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Nr. 
crt. Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

129.   
Art.90 alin.(5) 
 
(5) În situaţia pensionarilor prevăzuţi la art.157 alin.(3) 
pensia minimă se stabilește, în funcție de stagiul de 
cotizare realizat, într-un procent de 40% din salariul 
minim brut pe țară garantat în plată, aferent stagiului 
minim de cotizare realizat potrivit legislaţiei anterioare 
intrării în vigoare a prezentei legi, la care se adaugă câte 
1% din salariul minim brut pe țară garantat în plată, 
pentru fiecare an de stagiu de cotizare realizat între 11 
ani şi 14 ani inclusiv. 
 

 
 
 
(5) În situaţia pensionarilor prevăzuţi la art.158 alin.(3) 
lit. a) pensia minimă se stabilește, în funcție de stagiul 
de cotizare realizat, într-un procent de 40% din salariul 
minim brut pe țară garantat în plată, aferent stagiului 
minim de cotizare realizat potrivit legislaţiei anterioare 
intrării în vigoare a prezentei legi, la care se adaugă câte 
1% din salariul minim brut pe țară garantat în plată, 
pentru fiecare an de stagiu de cotizare realizat între 11 
ani şi 14 ani inclusiv. 
 
Autori: membrii comisiei  

 
Stabilirea cuantumului minim al 
pensiei în cazul nevăzătorilor și al 
persoanelor cu handicap, beneficiari de 
pensie pentru limită de vârstă și al 
căror stagiu necesar acordării pensiei a 
fost mai mic de 10 ani. 
 
 
 
 
 
 

130.   
Art.90, text nou 

 
(6) În situaţia pensionarilor prevăzuţi la art.158 
alin.(3) lit.b), pensia minimă se stabilește într-un 
procent de 40% din salariul minim brut pe țară 
garantat în plată. 
 
Autori: membrii comisiei  
 

 
Stabilirea cuantumului minim al 
pensiei în cazul nevăzătorilor și al 
persoanelor cu handicap, beneficiari de 
pensie pentru limită de vârstă şi al 
căror stagiu necesar acordării pensiei a 
fost mai mic de 10 ani. 

131.   
Art.90, alin.(6) 
 
(6) Diferența dintre cuantumul pensiei minime și 
cuantumul pensiei stabilite  potrivit art.84 alin.(1) se 
suportă din bugetul de stat. 
 

 
 
 
(7) Diferența dintre cuantumul pensiei minime și 
cuantumul pensiei stabilite  potrivit art.85 alin.(1) se 
suportă din bugetul de stat. 
 
Autori: membrii comisiei  

 
 
 
 
Pentru o trimitere corectă, având în 
vedere introducerea unui nou articol.  
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Nr. 
crt. Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

132.   
Art.91. - (1) Prin excepție de la prevederile art.90 
alin.(2), fiecare beneficiar de pensie de urmaș are  
dreptul la o pensie  minimă în cuantum de 35 % din 
salariul minim brut pe țară garantat în plată, pentru 
fiecare urmaș în parte, cu respectarea prevederilor 
art.90 alin. (3). 
 
(2) Prevederile alin.(1) se aplică și în cazul copiilor 
orfani de ambii părinți, dacă suma drepturilor cuvenite 
după fiecare părinte este sub nivelul pensiei minime 
pentru urmași prevăzute la alin.(1). 
 

 
Art.92. - (1) Prin excepție de la prevederile art.91 
alin.(2), fiecare beneficiar de pensie de urmaș are  
dreptul la o pensie  minimă în cuantum de 35 % din 
salariul minim brut pe țară garantat în plată, pentru 
fiecare urmaș în parte, cu respectarea prevederilor 
art.91 alin. (3). 
 
Alin.(2) nemodificat  
 
Autori: membrii comisiei  

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă. 
 
Pentru o trimitere corectă, având în 
vedere introducerea unui nou articol.  

133.   
Art.92. - Cuantumul pensiei minime se modifică, ori de 
câte ori se modifică salariul minim brut pe țară garantat 
în plată. 
 

 
Devine art.93 nemodificat  

 

134.   
CAPITOLUL  III 
Stabilirea şi plata pensiilor 
 

 
Nemodificat  

 

135.   
Art.93. - (1) Pensia se acordă la cererea titularului 
dreptului sau reprezentantului legal al acestuia, depusă 
personal ori prin mandatar desemnat prin procură 
specială. 
(2) Cererea de pensionare poate fi depusă și de altă 
persoană decât cele prevăzute la alin.(1), dacă aceasta 
declară pe propria răspundere că, cererea este semnată 

 
Devine art.94 nemodificat  
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Nr. 
crt. Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

olograf atât de titular, cât și de persoana care o depune. 
(3) Cererea de pensionare, împreună cu actele prin care 
se dovedeşte îndeplinirea condiţiilor prevăzute de 
prezenta lege, se depune, în termen de 30 de zile de la 
data îndeplinirii acestor condiţii, la casa teritorială de 
pensii competentă, în a cărei rază domiciliază titularul. 
(4) În aplicarea instrumentelor juridice internaționale 
la care România este parte, persoanele care au locul de 
ședere permanentă în străinătate pot depune cererea prin 
care solicită acordarea de drepturi de pensie din sistemul 
public de pensii, împreună cu actele prin care se face 
dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de prezenta 
lege, la instituția de asigurări sociale competentă din 
statul de ședere permanentă. 
(5) Cererea de pensionare, depusă conform prevederilor 
alin.(3) sau (4), poate fi retrasă la solicitare, de titular, 
de reprezentantul legal ori de mandatarul desemnat prin 
procură specială, până la emiterea deciziei de 
pensionare. 
 

136.   
Art.94. - (1) În sistemul public de pensii, pensiile se 
cuvin de la data îndeplinirii condiţiilor prevăzute de 
prezenta lege, în funcţie de categoria de pensie 
solicitată. 
 
(2) Pensiile se stabilesc prin decizie a casei teritoriale de 
pensii, emisă în condiţiile prevăzute de prezenta lege, şi 
se acordă de la data îndeplinirii condițiilor în cazul în 
care cererea a fost înregistrată cu respectarea termenului 

 
Art.94 devine art.95 
 
Alin.(1) nemodificat  
 
 
(2) Pensiile se stabilesc prin decizie a casei teritoriale de 
pensii, emisă în condiţiile prevăzute de prezenta lege, şi 
se acordă de la data îndeplinirii condițiilor în cazul în 
care cererea a fost înregistrată cu respectarea termenului 

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă. 
 
 
 
 
 
 
Pentru o trimitere corectă, având în 
vedere introducerea unui nou articol.  
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crt. Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

prevăzut la art. 93 alin.(3). 
 
(3) În situația în care cererea este înregistrată cu 
depășirea termenului prevăzut la art.93 alin.(3) 
drepturile se acordă începând cu data înregistrării 
cererii. 
 
(4) În funcţie de elementele specifice fiecărei categorii 
de pensie,  pensiile se acordă şi de la o altă dată, după 
cum urmează: 
a) de la data încetării plății indemnizației pentru 
incapacitate temporară de muncă, sau, după caz, de la 
data încetării calităţii de asigurat, cu excepţia 
persoanelor asigurate pe bază de contract de asigurare 
socială, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 
de zile de la data emiterii deciziei medicale asupra 
capacității de muncă, în situația pensiei de invaliditate 
acordate persoanei care, la data emiterii deciziei 
medicale, are calitatea de asigurat; 
b) de la data emiterii deciziei medicale, dacă cererea a 
fost înregistrată în termen de 30 de zile de la data 
emiterii deciziei medicale asupra capacității de muncă, 
în situația pensiei de invaliditate acordate persoanei 
care, la data emiterii deciziei medicale, nu are calitatea 
de asigurat;  
c) din prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc 
decesul, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de 
zile de la data decesului, în situaţia pensiei de urmaş 
acordate persoanei al cărei susţinător era pensionar, la 
data decesului; 

prevăzut la art. 94 alin.(3). 
 
(3) În situația în care cererea este înregistrată cu 
depășirea termenului prevăzut la art.94 alin.(3) 
drepturile se acordă începând cu data înregistrării 
cererii. 
 
Alin.(4) nemodificat  
 
Autori: membrii comisiei  

 
Pentru o trimitere corectă, având în 
vedere introducerea unui nou articol.  
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Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

d) de la data decesului, dacă cererea a fost înregistrată în 
termen de 30 de zile de la această dată, în situaţia 
pensiei de urmaş acordate persoanei al cărei susţinător 
nu era pensionar, la data decesului; 
e) de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, dacă 
cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la 
această dată, în situaţia pensiei de urmaş acordate 
persoanei care îndeplineşte ulterior decesului 
susţinătorului, condiţiile prevăzute de lege, referitoare la 
vârsta standard de pensionare. 
 

137.   
Art.95. - În sistemul public de pensii, pensiile se plătesc 
de la data acordării, stabilită prin decizie a casei 
teritoriale de pensii, cu excepția pensiilor anticipate, 
care se plătesc de la data încetării calității de asigurat, în 
cazul persoanelor care se regăsesc în una dintre situațiile 
prevăzute la art.6, alin.(1) pct.I lit.a) și b) și pct.II. 
 

 
Devine art.96 nemodificat  

 

138.   
Art.96, alin.(1) 
 
Art.96. - (1) Admiterea sau respingerea cererii de 
pensionare se face prin decizie emisă de casa teritorială 
de pensii, în termen de 45 de zile de la data înregistrării 
cererii. 
 
 
 
 

 
Art.96 devine art.97 
 
Alin.(1) nemodificat 

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă. 
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139.   
Art.96, alin.(2)-(3) 
 
(2) În aplicarea instrumentelor juridice internaționale la 
care România este parte, în cazul în care cererea 
prevăzută la alin.(1) nu a putut fi completată de către 
solicitant, la cererea casei teritoriale de pensii 
competente din România, cu toate documentele necesare 
stabilirii dreptului, în termen de 12 luni de la 
înregistrare, cererea de pensionare se soluţionează prin 
decizie de respingere. 
 
(3) Termenul prevăzut la alin.(1) se prelungește cu 30  
zile în cazul persoanelor care au calitatea de asigurat în 
luna solicitării, precum și în situația în care, pentru 
soluționarea cererii, sunt necesare informații 
suplimentare față de cele existente în dosarul de pensie. 
 

 
 
 
(2) În aplicarea instrumentelor juridice cu caracter 
internațional la care România este parte, în cazul în care, 
la solicitarea casei teritoriale de pensii competente 
din România, cererea prevăzută la alin.(1) nu a putut fi 
completată de către solicitant cu toate documentele 
necesare stabilirii dreptului, în termen de 12 luni de la 
înregistrare, cererea de pensionare se soluţionează prin 
decizie de respingere. 
 
(3) Termenul prevăzut la alin.(1) se prelungește cu 30 
de zile în cazul persoanelor care au calitatea de asigurat 
în luna solicitării, precum și în situația în care, pentru 
soluționarea cererii, sunt necesare informații 
suplimentare față de cele existente în dosarul de pensie. 
 
Autori: membrii comisiei  
 

 
 
 
 
 
Reformulare pentru precizia textului şi 
claritatea exprimării. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unitate de terminologie 

140.   
Art.96, alin.(4)-(7) 
 
(4) Decizia de pensie cuprinde temeiurile de fapt și de 
drept în baza cărora se admite sau se respinge cererea de 
pensionare. 
(5) Decizia casei teritoriale de pensii se comunică 
titularului sau reprezentantului legal, după caz, care a 
solicitat pensionarea, prin scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire, în termen de 10 zile de la data 

 
Nemodificate 
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emiterii ori personal, la sediul instituției emitente.  
(6) În termenul prevăzut la alin.(5), casa teritorială de 
pensii emitentă comunică angajatorului, la solicitarea 
acestuia, în format electronic, faptul că a fost emisă 
decizia de pensionare. 
(7) Decizia de admitere a cererii de pensionare poate fi 
anulată la cererea pensionarului, în termen de 30 de zile 
de la comunicare. 
 

141.   
Art.97. - (1) În situaţia în care, ulterior stabilirii şi/sau 
plăţii drepturilor de pensie, se constată diferenţe între 
sumele stabilite şi/sau plătite şi cele legal cuvenite, casa 
teritorială de pensii operează, din oficiu sau la 
solicitarea pensionarului, modificările ce se impun, prin 
decizie de revizuire. 
(2) Prin excepție de la prevederile alin.(1), dacă se 
constată că solicitarea pensionarului este neîntemeiată, 
cererea de revizuire se soluționează conform 
prevederilor Ordonanței Guvernului nr.27/2002 privind 
reglementarea activității de soluționare a petițiilor, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea 
nr.233/2002, cu modificările ulterioare.  
(3) În situaţia asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. 
IV, care au depus declaraţia individuală de asigurare, 
dacă la definitivarea anului fiscal, pe baza datelor 
comunicate de organul fiscal central, se constată 
diferenţe între venitul lunar asigurat utilizat la stabilirea 
punctajelor lunare avute în vedere la calculul pensiei şi 
cel ales de contribuabil în declaraţia individuală de 

 
Devine art.98 nemodificat  
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asigurare, casa teritorială de pensii operează, din oficiu, 
modificările ce se impun, prin decizie de revizuire, care 
se emite până la data de 31 decembrie a anului în curs 
pentru anul anterior. 
(4) Sumele rezultate în urma aplicării prevederilor 
alin.(1) și (3) se acordă sau se recuperează, după caz, în 
cadrul termenului general de prescripţie, calculat de la 
data constatării diferenţelor. 
(5) Pensia poate fi recalculată la cerere, prin adăugarea 
veniturilor și/sau a stagiilor de cotizare, perioadelor 
asimilate stagiilor de cotizare prevăzute de lege și prin 
valorificarea altor documente de natură să conducă la 
modificarea drepturilor de pensie, nevalorificate la 
stabilirea acesteia. 
(6) Cererea prevăzută la alin.(5) se soluționează în 
termen de 60 de zile de la data înregistrării, prin decizie 
de recalculare. 
(7) Pensionarii pentru limită de vârstă, care realizează 
stagiu de cotizare după data înscrierii la pensie pot 
solicita recalcularea pensiei o singură dată într-un an 
calendaristic, în condiţiile legii. 
(8) Sumele rezultate în urma aplicării prevederilor 
alin.(5) și alin.(7) se acordă începând cu luna următoare 
celei în care a fost înregistrată cererea. 
(9) Deciziile de pensie emise în temeiul prevederilor 
alin.(5) și alin.(7) pot fi anulate, la cererea 
pensionarului, în termen de 30 de zile de la comunicare. 
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142.   
Art.98. - (1) În sistemul public de pensii plata pensiei se 
face lunar. 
(2) Pensia se plătește titularului sau reprezentantului 
legal al acestuia. 
 

 
Devine art.99 nemodificat  

 

143.   
Art.99, alin.(1)-(6) 
 
Art.99. - (1) Plata pensiei se face, în funcţie de opţiunea 
pensionarului,  după cum urmează: 
a) la domiciliul/reședința pensionarului, respectiv a 
reprezentantului legal al acestuia, în condiţiile stabilite 
prin convenţiile încheiate între CNPP și Compania 
Națională „Poșta Română” - S.A.;  
b) în cont curent sau în cont de card, în condiţiile 
stabilite prin convenţiile încheiate între CNPP și băncile 
comerciale, precum și între CNPP și alte instituții de 
credit, conform legii. 
(2) Prevederile alin.(1) se aplică şi în situaţia celorlalte 
drepturi băneşti pentru stabilirea şi plata cărora 
competenţa revine, potrivit legii, caselor teritoriale de 
pensii. 
(3) În situaţia persoanelor care beneficiază atât de 
pensie, cât şi de alte drepturi băneşti, prevăzute la 
alin.(2) plata drepturilor prevăzute la alin.(1) și (2), se 
face prin aceeași modalitate de plată, la aceeași adresă 
sau în același cont curent sau cont de card,  pentru toate 
drepturile cuvenite aceleiași persoane.  
(4) CNPP, prin casele teritoriale de pensii, transmite 

 
Art.99 devine art.100 
 
Alin.(1)-(6) nemodificate 

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă. 
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lunar beneficiarilor, prin bănci sau prin Compania 
Națională „Poșta Română” - S.A., drepturile prevăzute 
la alin.(1) și (2). 
(5) În situația beneficiarilor care au optat pentru 
efectuarea plății drepturilor prevăzute la alin.(1) și (2) la 
domiciliu/reședința, Compania Națională „Poșta 
Română”-S.A. remite lunar acestora drepturile bănești și 
documentul de plată întocmit de CNPP. 
(6) În situația beneficiarilor care au optat pentru 
efectuarea plății drepturilor prevăzute la alin.(1) și (2) în 
cont curent sau în cont de card, documentul de 
informare cu privire la sumele plătite, întocmit de 
CNPP, este transmis lunar la domiciliul acestora, în plic 
închis, pentru respectarea Regulamentului (UE) 
2016/679  al  Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016.  
 

144.   
Art.99, alin.(7) 
 
(7)  Dacă timp de 3 luni consecutive, drepturile bănești 
prevăzute la alin.(1) și (2), care se achită la 
domiciliu/reședință, sunt restituite ca neachitate și nu 
sunt solicitate de beneficiarii în cauză, casa teritorială de 
pensii procedează la neefectuarea plății respectivelor 
drepturi, începând cu luna următoare.  
 

 
 
 
(7) Dacă timp de 3 luni consecutive, drepturile băneşti 
prevăzute la alin.(1) lit.a) şi alin.(2), care se achită la 
domiciliu/reşedinţă, sunt restituite ca neachitate şi nu 
sunt solicitate de beneficiarii în cauză, casa teritorială de 
pensii procedează la neefectuarea plăţii respectivelor 
drepturi, începând cu luna următoare. 
 
Autori: membrii comisiei  
 
 

 
Se impune eliminarea trimiterii la  lit.b) 
de la alin.(1) deoarece contul bancar 
este o proprietate personală și în 
consecință casa teritorială de pensii nu 
are cum să indentifice ca neachitată 
pensia și nu este posibilă restituirea 
cuantumului pensiei, fără acordul 
titularului de cont bancar. 
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145.   
Art.99, alin.(8)-(10) 
 
(8) În cazul în care, în următoarea lună de după 
neefectuarea plății, drepturile bănești prevăzute la 
alin.(7) nu sunt solicitate de beneficiari, casa teritorială 
de pensii procedează la suspendarea plății acestora, 
începând cu luna următoare. 
(9) Modelul documentului de plată și al celui de 
informare, prevăzute la alin.(5) și (6), se aprobă prin 
ordin al președintelui CNPP. 
(10) Prin excepție de la prevederile alin.(1) lit.a), în 
situația pensionarilor aflați în instituții de asistență 
socială sau în detenție, plata pensiei se poate face, la 
cererea titularului, la sediul acestora. 
 

 
Nemodificate 

 

146.   
Art.100. - (1) Cheltuielile cu transmiterea către 
beneficiar a drepturilor prevăzute la art.99 alin.(1) şi 
(2), precum şi cele cu transmiterea documentelor de 
informare la domiciliul beneficiarilor din România se 
suportă din bugetele din care se finanţează drepturile 
respective şi se determină după cum urmează: 
 
a) prin aplicarea unui procent asupra sumelor plătite, în 
situaţia în care achitarea drepturilor se face la domiciliul 
beneficiarilor; 
b) prin stabilirea unui tarif, pentru un document de 
informare, în situaţia în care beneficiarii au optat pentru 
plata în cont curent sau în cont de card; 

 
Art.101. - (1) Cheltuielile cu transmiterea către 
beneficiar a drepturilor prevăzute la art.100 alin.(1) şi 
(2), precum şi cele cu transmiterea documentelor de 
informare la domiciliul beneficiarilor din România se 
suportă din bugetele din care se finanţează drepturile 
respective şi se determină după cum urmează: 
 
Lit.a)-c) nemodificate 
 
 
 
 
 

 
 
Pentru o trimitere corectă, având în 
vedere introducerea unui nou articol.  
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c) prin stabilirea unui comision bancar, negociabil, în 
situaţia în care plata drepturilor se face în cont curent 
sau în cont de card. 
 
(2) Procentul şi tariful prevăzute la alin.(1) lit.a) şi b) se 
stabilesc prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. 
(3) Procentul prevăzut la alin.(1) lit. a) se stabileşte 
astfel încât cheltuielile totale de transmitere să nu 
depăşească 1,1% din valoarea totală a sumelor plătite. 
(4) Comisionul bancar prevăzut la alin.(1) lit.c) se 
stabileşte astfel încât cheltuielile totale de transmitere să 
nu depăşească 0,15% din valoarea totală a sumelor 
plătite. 
 

 
 
 
 
Alin.(2)-(4) nemodificate 
 
Autori: membrii comisiei  

147.   
Art.101. - (1) Beneficiarii drepturilor băneşti stabilite de 
casele teritoriale de pensii, care nu au domiciliul în 
România, pot opta pentru transferul în străinătate al 
acestor drepturi, în condiţiile legii. 
(2) Prestaţiile de asigurări sociale cuvenite beneficiarilor 
stabiliţi în străinătate, pot fi transferate în alte ţări, în 
condiţiile reglementate prin instrumente juridice  
internaţionale la care România este parte, în moneda 
ţărilor respective sau într-o altă monedă asupra căreia s-
a convenit. 
(3) Cheltuielile generate de transferul în străinătate al 
prestaţiilor de asigurări sociale, inclusiv comisioanele de 
schimb valutar, se suportă de beneficiar, cu excepţia 
plăţilor care intră sub incidenţa Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.113/2009 privind serviciile de plată, 

 
Devine art.102 nemodificat  
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aprobată cu modificări prin Legea nr.197/2010, cu 
modificările și completările ulterioare, pentru care 
comisioanele se  suportă, proporţional, de către 
beneficiar şi de către casele teritoriale de pensii. 
(4) Cheltuielile generate de transferul din străinătate al 
prestaţiilor de asigurări sociale, cuvenite şi neîncasate, 
se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat. 
(5) Pentru a beneficia de drepturile cuvenite din cadrul 
sistemului public de pensii, beneficiarii drepturilor 
băneşti acordate de casele teritoriale de pensii stabiliţi 
pe teritoriul altor state, denumiţi în continuare 
beneficiari nerezidenţi, au obligaţia de a transmite 
semestrial, până cel târziu la data de 31 martie, respectiv 
până la data de 30 septembrie ale fiecărui an, un 
certificat de viaţă. 
(6) În vederea aplicării prevederilor alin.(5), casa 
teritorială de pensii competentă emite și transmite, la 
adresa de domiciliu sau de ședere permanentă, după caz, 
până la data de 31 decembrie, respectiv 30 iunie, un 
exemplar al certificatului de viață, completat cu detaliile 
referitoare la beneficiarul nerezident.    
(7) Certificatul de viață prevăzut la alin.(5) poate fi 
transmis de beneficiarul nerezident și din propria 
inițiativă.  
(8) Beneficiarul nerezident are obligaţia de a semna 
certificatul de viaţă, în faţa unei autorităţi legale de pe 
teritoriul statului de domiciliu sau de ședere permanentă, 
după caz, respectiva autoritate certificând acest fapt. 
(9) Modelul unic de certificat de viață se aprobă prin 
ordin al președintelui CNPP. 



89 

 

Nr. 
crt. Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

148.   
Art.102. - Procedurile referitoare la efectuarea 
operaţiunilor de plată a drepturilor băneşti se aprobă 
prin ordin al președintelui CNPP. 
 

 
Devine art.103 nemodificat  

 

149.   
Art.103. - (1) În sistemul public de pensii, plata pensiei 
încetează începând cu luna următoare celei în care a 
intervenit una dintre următoarele cauze: 
 
a) pensionarul a decedat; 
b) pensionarul nu mai îndeplineşte condiţiile legale în 
temeiul cărora i-a fost acordată pensia; 
 
c) pensionarul de invaliditate, pensionarul urmaş 
prevăzut la art.75 lit.c), precum şi cel prevăzut la art.77 
alin.(1) şi-au redobândit capacitatea de muncă, potrivit 
legii; 
 
d) au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de 
invaliditate, pensionarul urmaş prevăzut la art.75 lit.c) 
sau cel prevăzut la art.77 alin.(1) nu s-a prezentat, din 
motive imputabile lui, la revizuirea medicală obligatorie 
sau nu a prezentat la termenul de revizuire documentele 
medicale și rezultatul investigaţiilor medicale solicitate 
de medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul 
caselor teritoriale de pensii, după caz;  
 
e) au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de 
invaliditate, pensionarul urmaş prevăzut la art.75 lit.c) 

 
Art.103 devine art.104 
 
 
 
Lit.a)-b) nemodificate 
 
 
 
c) pensionarul de invaliditate, pensionarul urmaş 
prevăzut la art.76 lit.c), precum şi cel prevăzut la art.78 
alin.(1) şi-au redobândit capacitatea de muncă, potrivit 
legii; 
 
d) au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de 
invaliditate, pensionarul urmaş prevăzut la art.76 lit.c) 
sau cel prevăzut la art.78 alin.(1) nu s-a prezentat, din 
motive imputabile lui, la revizuirea medicală obligatorie 
sau nu a prezentat la termenul de revizuire documentele 
medicale și rezultatul investigaţiilor medicale solicitate 
de medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul 
caselor teritoriale de pensii, după caz;  
 
e) au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de 
invaliditate, pensionarul urmaş prevăzut la art.76 lit.c) 

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru trimiteri corecte, având în 
vedere introducerea unui nou articol.  
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sau cel prevăzut la art.77 alin.(1) nu   s-a prezentat, din 
motive imputabile lui, la convocarea prevăzută la art.71 
alin.(2), sau a refuzat să efectueze investigaţiile 
medicale şi examinările necesare în vederea evaluării 
capacităţii de muncă, după caz; 
 
f) au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de 
invaliditate, pensionarul urmaş prevăzut la art.75 lit.c) 
sau cel prevăzut la art.77 alin. (1) nu a mai urmat 
programele recuperatorii prevăzute la art.72 alin.(1); 
 
g) copilul, beneficiar al unei pensii de urmaş, a împlinit 
vârsta de 26 de ani, cu excepţia situaţiei prevăzute la 
art.75 lit.c); 
 
h) pensionarul urmaş a fost condamnat, printr-o hotărâre 
judecătorească rămasă definitivă, pentru infracţiunea de 
omor sau tentativă de omor, comisă asupra 
susţinătorului; 
i) soțul supraviețuitor, beneficiar al unei pensii de 
urmaș,  s-a recăsătorit; 
 
j) beneficiarul de pensie a optat pentru indemnizația 
socială, potrivit art.157. 
 
(2) Modificările intervenite în starea civilă a persoanei, 
de natură să conducă la încetarea plăţii pensiei, în 
conformitate cu prevederile alin.(1) lit.a), se comunică 
de Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcţia pentru 
Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date. 

sau cel prevăzut la art.78 alin.(1) nu  s-a prezentat, din 
motive imputabile lui, la convocarea prevăzută la art.72 
alin.(2), sau a refuzat să efectueze investigaţiile 
medicale şi examinările necesare în vederea evaluării 
capacităţii de muncă, după caz; 
 
f) au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de 
invaliditate, pensionarul urmaş prevăzut la art.76 lit.c) 
sau cel prevăzut la art.78 alin.(1) nu a mai urmat 
programele recuperatorii prevăzute la art.73 alin.(1); 
 
g) copilul, beneficiar al unei pensii de urmaş, a împlinit 
vârsta de 26 de ani, cu excepţia situaţiei prevăzute la 
art.76 lit.c); 
 
Lit.h)-i) nemodificate 
 
 
 
 
 
 
j) beneficiarul de pensie a optat pentru indemnizația 
socială, potrivit art.158. 
 
Alin.(2)-(3) nemodificate 
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(3) Instanţele judecătoreşti au obligaţia să comunice, în 
scris, informaţiile de natură să conducă la încetarea 
plăţii pensiei, în termen de 10 zile de la data rămânerii 
definitive a hotărârii pronunţate în situaţia prevăzută la 
alin.(1) lit.h), casei teritoriale de pensii în evidenţele 
căreia se află pensionarul condamnat. 
 

150.   
Art.104. - (1) În sistemul public de pensii plata 
pensiei/indemnizației pentru însoțitor se suspendă 
începând cu luna următoare celei în care a intervenit una 
dintre următoarele cauze: 
a) pensionarul și-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui 
stat, cu care România a încheiat convenție de 
reciprocitate în domeniul asigurărilor sociale, dacă, 
potrivit prevederilor acesteia, pensia se plătește de către 
celălalt stat; 
 
b) pensionarul de invaliditate sau pensionarul urmaş 
prevăzut la art.75 lit.c) ori cel prevăzut la art.77 alin.(1) 
nu se prezintă la revizuirea medicală la termen ori nu 
prezintă documentele medicale şi rezultatele 
investigaţiilor medicale solicitate de medicul expert al 
asigurărilor sociale;    
 
c) copilul beneficiar al pensiei de  urmaș, prevăzut la 
art.75 lit.a), a împlinit vârsta de 16 ani și nu face 
dovada continuării studiilor;    
 
d) soțul supraviețuitor sau copilul urmaș beneficiar al 

 
Art.104 devine art.105 
 
 
 
Lit.a) nemodificată 
 
 
 
 
 
b) pensionarul de invaliditate sau pensionarul urmaş 
prevăzut la art.76 lit.c) ori cel prevăzut la art.78 alin.(1) 
nu se prezintă la revizuirea medicală la termen ori nu 
prezintă documentele medicale şi rezultatele 
investigaţiilor medicale solicitate de medicul expert al 
asigurărilor sociale;    
 
c) copilul beneficiar al pensiei de  urmaș, prevăzut la 
art.76 lit.a), a împlinit vârsta de 16 ani și nu face 
dovada continuării studiilor;   
 
Lit.d)-e) nemodificate 

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru trimiteri corecte, având în 
vedere introducerea unui nou articol.  
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crt. Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

unei pensii din sistemul public de pensii optează pentru 
o altă pensie, potrivit legii, din același sistem sau dintr-
un alt sistem de asigurări sociale, neintegrat sistemului 
public de pensii; 
e) a expirat termenul de valabilitate al procurii speciale 
referitoare la plata pensiei; 
 
f) beneficiarul nu prezintă sau nu comunică casei 
teritoriale de pensii competente,  certificatul de viață  în 
termenul prevăzut la art.101 alin.(5);   
 
g) a expirat termenul prevăzut la art.99 alin.(8); 
 
h) pensionarul de invaliditate sau pensionarul urmaș 
prevăzut la art.75 lit.c) ori cel prevăzut la art.77 alin.(1) 
nu prezintă sau nu transmite, înaintea împlinirii 
termenului de revizuire, documente medicale recente 
din care să rezulte evoluția bolilor și starea de sănătate 
prezentă, în cazurile care vizează aplicarea 
instrumentelor juridice internaționale la care România 
este parte; 
 
i) soțul supraviețuitor, beneficiar al unei pensii de 
urmaș, prevăzut la art.78, realizează venituri lunare 
dintr-o activitate pentru care asigurarea este obligatorie, 
potrivit Codului fiscal, dacă acestea sunt mai mari decât 
câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea 
bugetului asigurărilor sociale de stat; 
 
j) pensionarul, beneficiar al unei pensii anticipate 

 
 
 
 
 
 
 
f) beneficiarul nu prezintă sau nu comunică casei 
teritoriale de pensii competente,  certificatul de viață  în 
termenul prevăzut la art.102 alin.(5);   
 
g) a expirat termenul prevăzut la art.100 alin.(8); 
 
h) pensionarul de invaliditate sau pensionarul urmaș 
prevăzut la art.76 lit.c) ori cel prevăzut la art.78 alin.(1) 
nu prezintă sau nu transmite, înaintea împlinirii 
termenului de revizuire, documente medicale recente 
din care să rezulte evoluția bolilor și starea de sănătate 
prezentă, în cazurile care vizează aplicarea 
instrumentelor juridice internaționale la care România 
este parte; 
 
i) soțul supraviețuitor, beneficiar al unei pensii de 
urmaș, prevăzut la art.79, realizează venituri lunare 
dintr-o activitate pentru care asigurarea este obligatorie, 
potrivit Codului fiscal, dacă acestea sunt mai mari decât 
câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea 
bugetului asigurărilor sociale de stat; 
 
Lit.j) nemodificată 
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crt. Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

realizează venituri lunare aflându-se în una dintre 
situațiile prevăzute la art.6 alin.(1) pct.I, lit.a) și b) sau 
pct. II. 
 
(2) În cazul pensionarului de invaliditate gradul I, care 
are și calitatea de persoană cu handicap grav, plata 
indemnizației pentru însoțitor, prevăzută la art.68, se 
suspendă începând cu luna următoare celei în care 
optează pentru unul din drepturile prevăzute la art.42 
din Legea nr.448/2006, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 
(3) În situația copilului, beneficiar al unei pensii de 
urmaș în condițiile prevăzute la art.75 lit. b), care nu 
face dovada continuării studiilor, plata pensiei se 
suspendă începând cu data de 1 octombrie a anului în 
curs. 
 
(4) În situația pensionarului de invaliditate sau 
pensionarului urmaş prevăzut la art.75 lit.c) ori cel 
prevăzut la art.77 alin.(1) care nu se prezintă la 
convocarea INEMRCM, a centrelor regionale de 
expertiză medicală a capacității de muncă sau a 
medicului expert al asigurărilor sociale, ori nu prezintă 
documentele medicale şi rezultatele investigaţiilor 
medicale solicitate, suspendarea plății se face începând 
cu luna următoare neîndeplinirii obligațiilor prevăzute la 
art.71 alin.(3). 
 
(5) Suspendarea plății pensiei și/sau a indemnizației 

 
 
 
 
(2) În cazul pensionarului de invaliditate gradul I, care 
are și calitatea de persoană cu handicap grav, plata 
indemnizației pentru însoțitor, prevăzută la art.69, se 
suspendă începând cu luna următoare celei în care 
optează pentru unul din drepturile prevăzute la art.42 
din Legea nr.448/2006, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 
(3) În situația copilului, beneficiar al unei pensii de 
urmaș în condițiile prevăzute la art.76 lit. b), care nu 
face dovada continuării studiilor, plata pensiei se 
suspendă începând cu data de 1 octombrie a anului în 
curs. 
 
(4) În situația pensionarului de invaliditate sau 
pensionarului urmaş prevăzut la art.76 lit.c) ori cel 
prevăzut la art.78 alin.(1) care nu se prezintă la 
convocarea INEMRCM, a centrelor regionale de 
expertiză medicală a capacității de muncă sau a 
medicului expert al asigurărilor sociale, ori nu prezintă 
documentele medicale şi rezultatele investigaţiilor 
medicale solicitate, suspendarea plății se face începând 
cu luna următoare neîndeplinirii obligațiilor prevăzute la 
art.72 alin.(3). 
 
Alin.(5) nemodificat  
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crt. Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

pentru însoțitor se poate face și la cererea pensionarului, 
situație în care suspendarea plății se face începând cu 
luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea. 
 

 
Autori: membrii comisiei  
 

151.   
Art.105. - (1) În sistemul public de pensii, reluarea 
plăţii pensiei și/sau a indemnizației pentru însoțitor se 
face după cum urmează: 
a) potrivit prevederilor convenției de reciprocitate în 
domeniul asigurărilor sociale, încheiată de România, în 
situația prevăzută la art.104 alin.(1) lit.a); 
 
b) începând cu luna următoare emiterii deciziei 
medicale asupra capacității de muncă de încadrare în 
grad de invaliditate, în situația prevăzută la art.104 
alin.(1) lit.b); 
 
c) la cerere, începând cu luna următoare dovedirii 
reluării programelor recuperatorii, în situația prevăzută 
la art.72 alin.(1); 
 
d) de la data suspendării, în baza dovezii privind 
continuarea studiilor, în situația prevăzută la art.104 
alin.(1) lit.c); 
 
e) la cerere, începând cu luna următoare celei în care a 
fost înlăturată cauza suspendării, în situațiile  prevăzute  
la art.104 alin.(1) lit.i) și j); 
 
f) la cerere, începând cu luna următoare exprimării 

 
Art.105 devine art.106 
 
 
a) potrivit prevederilor convenției de reciprocitate în 
domeniul asigurărilor sociale, încheiată de România, în 
situația prevăzută la art.105 alin.(1) lit.a); 
 
b) începând cu luna următoare emiterii deciziei 
medicale asupra capacității de muncă de încadrare în 
grad de invaliditate, în situația prevăzută la art.105 
alin.(1) lit.b); 
 
c) la cerere, începând cu luna următoare dovedirii 
reluării programelor recuperatorii, în situația prevăzută 
la art.73 alin.(1); 
 
d) de la data suspendării, în baza dovezii privind 
continuarea studiilor, în situația prevăzută la art.105 
alin.(1) lit.c); 
 
e) la cerere, începând cu luna următoare celei în care a 
fost înlăturată cauza suspendării, în situațiile  prevăzute  
la art.105 alin.(1) lit.i) și j); 
 
f) la cerere, începând cu luna următoare exprimării 

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă. 
 
 
 
 
Pentru trimiteri corecte, având în 
vedere introducerea unui nou articol. 
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opțiunii la pensie, pentru situația prevăzută la art.104 
alin.(1) lit.d); 
 
g) la cerere, începând cu luna următoare celei în care a 
fost eliberată noua procură specială sau, după caz, de la 
data suspendării, potrivit obiectului mandatului, pentru 
situația  prevăzută la art.104 alin.(1) lit.e); 
 
h) de la data suspendării, dacă beneficiarul nerezident 
prezintă/comunică certificatul de viață după expirarea 
termenelor prevăzute la art.101 alin.(5); 
 
i) la cerere, începând cu luna următoare celei în care 
pensionarul de invaliditate gradul I, care are și calitatea 
de persoană cu handicap grav, optează pentru plata 
indemnizației pentru însoțitor prevăzută la art.68; 
 
j) de la data suspendării, pe baza dovezii continuării 
studiilor, în cazul copilului beneficiar al pensiei de 
urmaș prevăzut la art.104 alin.(3), cu excepția copilului 
urmaș, medic rezident, situație în care, reluarea plății 
pensiei se face de la data angajării; 
 
k) la cerere, de la data suspendării, în cazul pensiei 
și/sau a indemnizației pentru însoțitor, suspendate 
conform prevederilor art.104 alin.(1) lit.g) și alin.(5). 
 
(2) Plata drepturilor prevăzute la alin.(1) se face cu 
respectarea termenului general de prescripție și dacă 
între data suspendării și data reluării plății nu a 

opțiunii la pensie, pentru situația prevăzută la art.105 
alin.(1) lit.d); 
 
g) la cerere, începând cu luna următoare celei în care a 
fost eliberată noua procură specială sau, după caz, de la 
data suspendării, potrivit obiectului mandatului, pentru 
situația  prevăzută la art.105 alin.(1) lit.e); 
 
h) de la data suspendării, dacă beneficiarul nerezident 
prezintă/comunică certificatul de viață după expirarea 
termenelor prevăzute la art.102 alin.(5); 
 
i) la cerere, începând cu luna următoare celei în care 
pensionarul de invaliditate gradul I, care are și calitatea 
de persoană cu handicap grav, optează pentru plata 
indemnizației pentru însoțitor prevăzută la art.69; 
 
j) de la data suspendării, pe baza dovezii continuării 
studiilor, în cazul copilului beneficiar al pensiei de 
urmaș prevăzut la art.105 alin.(3), cu excepția copilului 
urmaș, medic rezident, situație în care, reluarea plății 
pensiei se face de la data angajării; 
 
k) la cerere, de la data suspendării, în cazul pensiei 
și/sau a indemnizației pentru însoțitor, suspendate 
conform prevederilor art.105 alin.(1) lit.g) și alin.(5). 
 
Alin.(2) nemodificat  
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intervenit, conform legii, o altă cauză de suspendare sau 
de încetare a plății. 
 
(3) În aplicarea instrumentelor juridice internaționale la 
care România este parte, reluarea plății pensiei, în 
situația prevăzută la art.104 alin.(1) lit.h), se face în 
baza deciziei medicale asupra capacității de muncă 
emisă de medicul expert al asigurărilor sociale, astfel: 
 
a) începând cu luna următoare celei în care au fost 
transmise documentele medicale recente din care să 
rezulte evoluția bolilor și starea de sănătate prezentă;  
b) de la data suspendării, dacă documentele medicale  
recente din care să rezulte evoluția bolilor și starea de 
sănătate prezentă au fost transmise casei teritoriale de 
pensii în termen de un an de la data suspendării, iar 
depășirea termenului de revizuire nu îi poate fi imputată 
pensionarului sau instituției competente de la locul de 
ședere permanentă;  
c) începând cu luna următoare celei în care au fost 
transmise documentele medicale recente din care să 
rezulte evoluția bolilor și starea de sănătate prezentă, 
dacă termenul prevăzut la lit.b) este depășit.  
 

 
 
 
(3) În aplicarea instrumentelor juridice internaționale la 
care România este parte, reluarea plății pensiei, în 
situația prevăzută la art.105 alin.(1) lit.h), se face în 
baza deciziei medicale asupra capacității de muncă 
emisă de medicul expert al asigurărilor sociale, astfel: 
 
Lit.a) – c) nemodificate 
 

152.   
Art.106. - Încetarea, suspendarea sau reluarea plăţii 
pensiei, precum şi orice modificare a drepturilor de 
pensie se fac prin decizie emisă de casele teritoriale de 
pensii. 
 

 
Devine art.107 nemodificat  
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153.   
Art.107. - Prevederile prezentei legi, referitoare la 
stabilirea şi modificarea drepturilor, la încetarea, 
suspendarea şi reluarea plăţii acestora, precum și 
contestarea se aplică şi indemnizaţiilor acordate prin 
legi speciale, ale căror stabilire şi plată se află, potrivit 
legii, în competenţa materială a caselor teritoriale de 
pensii, cu excepţia situaţiilor în care legea specială de 
reglementare dispune altfel.   
 
 

 
Art.108. - Prevederile prezentei legi, referitoare la 
stabilirea şi modificarea drepturilor, la încetarea, 
suspendarea şi reluarea plăţii acestora, precum și la 
contestarea deciziilor, se aplică şi indemnizaţiilor 
acordate prin legi speciale pentru care stabilirea şi 
plata se află, potrivit legii, în competenţa materială a 
caselor teritoriale de pensii, cu excepţia situaţiilor în 
care legea specială de reglementare dispune altfel.  
 
Autori: membrii comisiei  
 

 
 
 
Reformulare necesară pentru precizia 
textului. 

154.   
Art.108. - În sistemul public de pensii, pensionarii pot 
cumula pensia cu venituri dintr-o activitate pentru care 
asigurarea este obligatorie potrivit Legii nr.227/2015, cu 
modificările și completările ulterioare, indiferent de 
nivelul acestora, cu excepția: 
 
a) soțului supraviețuitor beneficiar al unei pensii de 
urmaș care realizează venituri mai mari decât câștigul 
salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat, conform prevederilor art.78; 
 
b) pensionarului, beneficiar al unei pensii anticipate, 
care realizează venituri lunare aflându-se în una dintre 
situațiile prevăzute la art.6 alin.(1) pct.I, lit.a) și b) sau 
pct.II. 
 
 

 
Art.108 devine art.109 
 
 
 
 
 
a) soțului supraviețuitor beneficiar al unei pensii de 
urmaș care realizează venituri mai mari decât câștigul 
salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat, conform prevederilor art.79; 
 
Lit.b) nemodificată 
 
Autori: membrii comisiei  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru o trimitere corectă, având în 
vedere introducerea unui nou articol.  
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155.   
Art.109. - Beneficiarii prestațiilor de asigurări sociale și 
al celorlalte drepturi stabilite și plătite, conform legii, 
prin intermediul casei teritoriale de pensii, sunt obligaţi 
să comunice acesteia orice schimbare intervenită de 
natură să conducă la modificarea condiţiilor în funcţie 
de care au fost stabilite sau se plătesc aceste drepturi, în 
termen de 15 zile de la data apariției schimbării 
respective. 
 

 
Devine art.110 nemodificat  

 

156.   
Art.110. - (1) Sumele neîncasate de către pensionar, 
reprezentând pensia pe luna în care a avut loc decesul 
şi/sau, după caz, drepturi restante de pensie, cuvenite şi 
neîncasate până la data decesului, se plătesc unei 
singure persoane, care are calitatea de soţ supravieţuitor, 
copil, părinte sau, în lipsa acestora, celorlalţi 
moştenitori, în condiţiile dreptului comun. 
(2) Sumele prevăzute la alin.(1) pot fi solicitate în cadrul 
termenului general de prescripţie. 
(3) Prevederile alin.(1) și (2) se aplică și în cazul altor 
drepturi prevăzute de legi speciale pentru care stabilirea 
și plata revine, conform legii, caselor teritoriale de 
pensii, dacă legea specială nu dispune altfel. 
 

 
Devine art.111 nemodificat  

 

157.   
CAPITOLUL IV 
Alte prestații de asigurări sociale 
 
 

 
Nemodificat  
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158.   
Art.111. - În sistemul public de pensii, în afara 
pensiilor, se mai pot acorda, în condiţiile prezentei legi, 
următoarele prestaţii de asigurări sociale: 
a) ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor; 
b) tratament balnear, altul decât cel care, potrivit legii, 
se suportă de la bugetul Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate, pentru asiguraţi şi 
pensionari; 
c) ajutor de deces, în cazul decesului asiguratului, 
pensionarului sau a unui membru al familiei unuia dintre 
aceştia. 
 

 
Devine art.112 nemodificat  

 

159.   
Art.112 alin.(1)-(2)  
 
Art.112. - (1) Soțul supraviețuitor, pensionar pentru 
limită de vârstă, poate beneficia, pe lângă pensia 
proprie, de un ajutor lunar, dacă la data solicitării 
acestuia, îndeplinește următoarele condiții: 
a) a realizat stagiul complet de cotizare, prevăzut în 
anexa nr.5; 
 
b) a împlinit vârsta standard de pensionare, prevăzută în 
anexa nr.5; 
c) nu s-a recăsătorit; 
d) durata căsătoriei a fost de cel puţin 10 ani. 
(2) Ajutorul lunar prevăzut la alin.(1) se calculează prin 
aplicarea procentului de 25% asupra cuantumului 
pensiei susținătorului decedat, aflat în plată sau cuvenit 

 
Art.112 devine art.113 
 
Alin.(1)-(2) nemodificate 

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă. 
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la data decesului, actualizat la data solicitării, după caz. 
 

160.   
Art.112 alin.(3) 
 
(3) În situația persoanelor care beneficiază, prin cumul, 
de una din categoriile de pensie prevăzute la art.46 
alin.(1), de pensie din sisteme neintegrate sistemului 
public de pensii, ori de pensie din alte state, precum și 
de drepturi stabilite și plătite de casele teritoriale de 
pensii în baza unor legi speciale, la acordarea ajutorului 
lunar se are în vedere cuantumurile însumate ale 
tuturor acestor venituri. 
 

 
 
 
(3) În situația persoanelor care beneficiază, prin cumul, 
de una sau mai multe din categoriile de pensie 
prevăzute în sistemul public de pensii, de pensie din 
sisteme neintegrate sistemului public de pensii, ori de 
pensie din alte state, precum și de drepturi stabilite și 
plătite de casele teritoriale de pensii în baza unor legi 
speciale, la acordarea ajutorului lunar se are în vedere 
nivelul cumulat al tuturor acestor venituri. 
 
Autori: membrii comisiei  
 

 
 
 
Reformulare în vederea reglementării 
acordării acestei prestații și în cazul 
persoanelor pensionate înainte de data 
de 1 aprilie 2001, care beneficiază de 
una sau două categorii de pensie în 
sistemul public (agricultori) 

161.   
Art.112 alin.(4)-(6) 
 
(4) Suma drepturilor prevăzute la alin.(1) - (3) nu poate 
fi mai mare de 80% din salariul minim brut pe țară 
garantat în plată. 
(5) Persoanele care beneficiază de drepturile prevăzute 
de Legea nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor 
lunar pentru soțul  supraviețuitor, cu modificările 
ulterioare, și care îndeplinesc condițiile prevăzute la 
alin.(1)-(4) pot opta pentru cel mai avantajos ajutor 
lunar pentru soțul supraviețuitor.  
(6) Ajutorul pentru soțul supraviețuitor prevăzut la 
alin.(1) se acordă la cerere, depusă la casa teritorială de 

 
Nemodificate 
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pensii competentă, în a cărei rază domiciliază 
solicitantul. 
 

162.   
Art.113. - (1) Acordarea prestaţiilor privind tratamentul 
balnear se face prin acordarea de bilete de tratament 
asiguraţilor şi pensionarilor sistemului public de pensii, 
în limita sumelor alocate pentru această prestație, prin 
legea anuală a bugetului asigurărilor sociale de stat. 
(2) Numărul total al biletelor de tratament balnear, 
inclusiv al celor asigurate în unitățile de tratament 
balnear din proprietatea CNPP, este stabilit anual prin 
hotărâre a Guvernului. 
(3) În vederea stabilirii numărului de bilete de tratament 
balnear pentru stațiunile balneare se va ţine seama de 
solicitările potențialilor beneficiari, de categoria de 
confort oferită, precum şi de nivelul maxim al tarifelor 
stabilit prin ordin al președintelui CNPP, conform 
prevederilor legale în vigoare. 
(4) Prestaţiile privind tratamentul balnear sunt asigurate 
în unităţile de tratament din proprietatea CNPP și în 
completare în unități de profil prin contracte încheiate 
potrivit legii. 
(5) Asiguraţii şi pensionarii sistemului public de pensii 
pot beneficia de tratament balnear, în condiţiile 
prezentei legi, după cum urmează: 
a) gratuit - persoanele beneficiare de pensie de 
invaliditate din cadrul programului de recuperare 
întocmit de medicul expert al asigurărilor sociale; 
b) cu suportarea de către beneficiar a unei contribuţii 

 
Devine art.114 nemodificat  

 



102 

 

Nr. 
crt. Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

băneşti - asiguraţii şi pensionarii, alţii decât cei 
prevăzuţi la lit. a). 
(6) Prin excepție de la prevederile alin.(1) se pot acorda 
bilete de tratament balnear, în condițiile prezentei legi, 
și soțului/soției asiguratului/pensionarului sistemului 
public de pensii, care nu este asigurat/pensionar al 
sistemului public, cu plata integrală a biletului de 
tratament.  
(7) Durata tratamentului balnear este de 12 - 18 zile. 
(8) Contravaloarea prestaţiilor acordate în condiţiile 
prevăzute la alin.(5) lit.a) şi diferenţa dintre 
contravaloarea prestaţiilor şi contribuţia bănească 
prevăzută la alin.(5) lit.b) se suportă din bugetul 
asigurărilor sociale de stat. 
(9) Criteriile de acordare a biletelor de tratament balnear 
inclusiv categoriile de beneficiari şi nivelul contribuţiei 
băneşti individuale ale acestora, se aprobă anual, prin 
ordin al președintelui CNPP. 
 

163.   
Art.114. - Numărul biletelor de tratament balnear, 
inclusiv cele care se acordă gratuit potrivit prezentei 
legi, precum și cele care se acordă gratuit categoriilor de 
persoane beneficiare ale unor legi cu caracter 
reparatoriu, modul de acordare, de distribuire şi de 
decontare a acestora, se stabilesc prin hotărâre a 
Guvernului. 
 
 
 

 
Devine art.115 nemodificat  
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Text propus de comisie 
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164.   
Art.115. - (1) În cazul decesului asiguratului sau al 
pensionarului se acordă ajutor de deces unei singure 
persoane care face dovada că a suportat cheltuielile 
ocazionate de deces şi care poate fi, după caz, soţul 
supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau 
oricare persoană care face această dovadă. 
 
__ 
 
 
 
 
 
(2) Dovada prevăzută la alin.(1) se poate face prin orice 
mijloc de probă admis de lege. 
 
(3) Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte anual 
prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nu 
poate fi mai mic decât valoarea câştigului salarial mediu 
brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor 
sociale de stat. 
 

 
Art.116. - (1) În cazul decesului asiguratului sau al 
pensionarului se acordă ajutor de deces unei singure 
persoane care face dovada că a suportat cheltuielile 
ocazionate de deces şi care poate fi, după caz, soţul 
supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau 
oricare persoană care face această dovadă. 
 
(2) Ajutorul de deces prevăzut la alin. (1) se acordă și 
în cazul decesului persoanei care, în ultimele 3 luni 
anterioare decesului, a avut calitatea de asigurat în 
sistemul public de pensii. 
 
 
Alin.(2) devine alin.(3) nemodificat  
 
 
Alin.(3) devine alin.(4) nemodificat 
 
Autori: membrii comisiei  

 
 
 
 
 
 
 
 
Considerăm că această reglementare 
este necesară pentru un tratament egal 
cu cel al persoanelor cărora li se acordă 
pensie de invaliditate dacă fac dovada 
că au fost asigurate cel puțin o zi. 
În practică s-au intâlnit cazuri în care, 
deși persoana a contribuit la sistemul 
public o perioadă mare de timp şi, în 
perioada anterioară decesului nu a fost 
asigurată, nu s-a acordat ajutor de 
deces. 
 

165.   
Art.116 alin.(1) 
 
Art.116. - (1) Asiguratul și pensionarul au dreptul la 
ajutor de deces în cazul decesului unui membru de 
familie care, la data decesului, nu era asigurat sau 
beneficiar al unei prestații de asigurări sociale prevăzute 

 
Art.116 devine art.117 
 
Alin.(1) nemodificat  
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Text propus de comisie 
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la art.45. 
 

166.   
Art.116 alin.(2) 
 
(2) Se consideră membru de familie, în sensul prezentei 
legi: 
a) soţul; 
 
b) copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în 
plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi 
educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi 
continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a 
depăşi vârsta de 26 de ani, sau, indiferent de vârstă, dacă 
şi-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor 
menţionate; 
 
c) părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi. 
 

 
 
 
 
 
Lit.a) nemodificată 
 
b) copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în 
plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi 
educare familiei, în vârstă de până la 18 ani ori,  dacă îşi 
continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a 
depăşi vârsta de 26 de ani, sau, indiferent de vârstă, dacă 
şi-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor 
menţionate; 
 
Lit.c) nemodificată 
 
Autori: membrii comisiei  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru rigoare normativă. 

167.   
Art.116 alin.(3) 
 
(3) În cazul acordării ajutorului de deces prevăzut la 
alin.(1), solicitantul trebuie să facă dovada calității de 
asigurat sau de pensionar la data decesului membrului 
de familie pentru care se solicită acest drept. 
 
 

 
Nemodificat  
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168.    
Art.116 alin.(4)-(5) 
 
(4) Ajutorul de deces cuvenit pentru un membru de 
familie reprezintă jumătate din cuantumul prevăzut la 
art.115 alin.(3). 
 
(5) Ajutorul de deces se acordă și în cazul decesului 
persoanei aflate în timpul concediului pentru creșterea 
copilului până la împlinirea vârstei de 1 an, 2 ani, 
respectiv în cazul copilului cu handicap până la 3 ani, 
sau al unui membru de familie al acestuia, dacă, anterior 
intrării în concediu, persoana în cauză era asigurată 
obligatoriu potrivit prevederilor art.6 alin.(1) pct.I sau II 
din lege și raportul de muncă a fost suspendat. 
 

 
 
 
(4) Ajutorul de deces cuvenit pentru un membru de 
familie reprezintă jumătate din cuantumul prevăzut la 
art.116 alin.(4). 
 
(5) Ajutorul de deces se acordă și în cazul decesului 
persoanei aflate în timpul concediului pentru creșterea 
copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, iar în cazul 
copilului cu handicap până la 3 ani, respectiv până la 7 
ani, sau al unui membru de familie al acestuia, dacă, 
anterior intrării în concediu, persoana în cauză era 
asigurată obligatoriu potrivit prevederilor art.6 alin.(1) 
pct.I sau II din lege și raportul de muncă a fost 
suspendat. 
 
Autori: membrii comisiei  
 

 
 
 
 
Pentru o trimitere corectă, având în 
vedere introducerea unui nou articol.  
 
 
 
Modificarea se impune pentru a fi în 
concordanță cu prevederile O.U.G. nr. 
111/2010 privind concediul şi 
indemnizaţia lunară pentru creşterea 
copiilor, cu modificările și completările 
ulterioare, precum şi cu Legea 
nr.448/2006. 

169.   
Art.117. - (1) În cazul decesului asiguratului, 
pensionarului sau al unui membru de familie al acestora, 
ajutorul de deces prevăzut la art.115 sau 116 poate fi 
achitat și către o persoană juridică, dacă aceasta face 
dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces. 
 
(2) În situația prevăzută la alin.(1), plata ajutorului de 
deces se face pe baza documentelor justificative prin 
virament bancar. 
 

 
Art.118. - (1) În cazul decesului asiguratului, 
pensionarului sau al unui membru de familie al acestora, 
ajutorul de deces prevăzut la art.116 sau 117 poate fi 
achitat și către o persoană juridică, dacă aceasta face 
dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces. 
 
Alin.(2) nemodificat  
 
Autori: membrii comisiei  

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă. 
 
Pentru o trimitere corectă, având în 
vedere introducerea unui nou articol.  
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170.   
Art.118. - (1) Ajutorul de deces se suportă din bugetul 
asigurărilor sociale de stat, în cazul decesului 
asiguratului, pensionarului sau al unui membru de 
familie al acestora. 
(2) Acordarea ajutorului de deces se face la cerere, pe 
baza certificatului de deces și a documentelor 
justificative și nu este condiţionată de realizarea unui 
anumit stagiu de cotizare. 
 

 
Devine art.119 nemodificat  

 

171.   
Art.119. - (1) Ajutorul de deces se achită în termen de 3 
zile lucrătoare de la solicitare, de către casa teritorială de 
pensii competentă, în cazul decesului pensionarului sau 
al asiguratului prevăzut la art.6 alin.(1) pct.I - IV și 
alin.(2), respectiv al unui membru de familie al acestuia. 
(2) Competența teritorială a acordării ajutorului de deces 
revine, după caz, casei teritoriale de pensii din raza de 
domiciliu a asiguratului/pensionarului decedat sau din 
raza de domiciliu a asiguratului/pensionarului care 
solicită ajutor de deces pentru membru de familie. 
 

 
Devine art.120 nemodificat  

 

172.   
Art.120. - (1) Ajutorul de deces se achită persoanei 
îndreptăţite sau mandatarului desemnat, prin procură 
specială, de către aceasta. 
(2) Ajutorul de deces poate fi solicitat, pe baza actelor 
justificative, în cadrul termenului general de prescripție 
prevăzut de lege, calculat de la data decesului, respectiv 
de la data înregistrării actului de deces în situația 

 
Devine art.121 nemodificat  
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declarării morții prin hotărâre judecătorească. 
(3) Cuantumul ajutorului de deces solicitat potrivit 
alin.(1) se achită la nivelul cuvenit la data decesului. 
 

173.   
TITLUL V 
Casa Naţională de Pensii Publice 
 

 
Nemodificat  

 

174.   
Art.121. - (1) CNPP este instituţie publică de interes 
naţional, cu personalitate juridică, organ de specialitate 
al administraţiei publice centrale care administrează 
sistemul public de pensii. 
(2) CNPP se află sub autoritatea Ministerului Muncii şi 
Justiţiei Sociale.     
(3) Sediul CNPP este în municipiul Bucureşti. 
(4) Casele teritoriale  de pensii sunt instituții publice cu 
personalitate juridică ce prestează servicii publice. 
(5) CNPP are în subordine INEMRCM, care este 
instituţie publică cu personalitate juridică şi autonomie 
ştiinţifică.  
(6) În cadrul INEMRCM se înființează prin ordin al 
președintelui CNPP, structuri teritoriale, fără 
personalitate juridică, denumite centre regionale de 
expertiză medicală a capacității de muncă. 
(7) Organizarea și funcționarea INEMRCM, precum și 
structura organizatorică se stabilesc prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea președintelui CNPP. 
(8) CNPP este  acţionar  unic la Societatea Comercială 
de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii  de  

 
Devine art.122 nemodificat  
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Muncă, denumită în continuare S.C. TBRCM - S.A. 
(9) CNPP are în subordine Centrul Naţional de Formare 
și Pregătire Profesională, ca instituție publică cu 
personalitate juridică și autonomie științifică, ale cărui 
cheltuieli curente și de capital se suportă din bugetul 
asigurărilor sociale de stat și din fonduri proprii. 
(10) Statutul privind organizarea și funcționarea 
Centrului Naţional de Formare și Pregătire Profesională 
se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea 
președintelui CNPP. 
 

175.   
Art.122. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, 
cabinetele teritoriale de expertiză medicală a capacităţii 
de muncă trec din subordinea caselor teritoriale de 
pensii în subordinea INEMRCM.  
(2) Personalul cabinetelor teritoriale de expertiză 
medicală şi recuperare a capacităţii de muncă se preia de 
către INEMRCM, la care trece activitatea acestora, 
beneficiind de drepturile salariale avute și prevăzute în 
anexa nr.II la Legea-cadru nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare. 
 

 
Devine art.123 nemodificat  

 

176.   
CAPITOLUL I 
Organizarea CNPP 
 
 
 

 
Nemodificat  
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177.   
Art.123. - (1) Conducerea CNPP este asigurată de un 
preşedinte şi consiliul de administraţie. 
(2) Preşedintele CNPP este numit prin decizie a prim-
ministrului, la propunerea ministrului muncii şi justiţiei 
sociale, pentru un mandat de 5 ani, care poate fi 
reînnoit. Preşedintele CNPP este şi preşedintele 
consiliului de administraţie. 
(3) Preşedintele exercită o funcţie asimilată funcţiilor de 
demnitate publică. 
(4) Preşedintele are rang de secretar de stat şi este 
salarizat la nivelul prevăzut de lege pentru această 
funcţie. 
(5) Consiliul de administraţie este compus din 19 
membri, respectiv președintele CNPP și alte 18 
persoane, care sunt reprezentanţi ai Guvernului, 
patronatelor, sindicatelor şi pensionarilor, după cum 
urmează: 
a) președintele CNPP; 
b) 5 reprezentanţi ai Guvernului, câte unul din partea: 
Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul 
Justiției, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul 
Sănătății și Ministerul Comunicațiilor și Societății 
Informaționale, propuși de conducătorii respectivelor 
ministere și numiți de către Guvern; 
c) 5 reprezentanţi ai patronatelor, desemnaţi de 
organizaţiile patronale reprezentative la nivel naţional; 
d) 5 reprezentanţi ai sindicatelor, desemnaţi de 
organizaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional; 
e)  3 reprezentanţi ai pensionarilor, desemnaţi de 

 
Devine art.124 nemodificat  
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organizaţiile naţionale ale pensionarilor. 
(6) Membrii consiliului de administraţie sunt desemnaţi 
potrivit prevederilor alin. (5) pe o perioadă de 4 ani. 
(7) Consiliul de administraţie funcţionează în mod legal 
în prezenţa a cel puţin 13 dintre membrii săi. 
(8) Pe durata exercitării mandatului, membrii consiliului 
de administraţie pot fi revocaţi de către cei care i-au 
numit, respectiv desemnat. 
(9) În cazul încetării mandatului, ca urmare a revocării, 
a demisiei sau a decesului, vor fi numite, respectiv 
desemnate, alte persoane. 
(10) Activitatea de secretariat a consiliului de 
administrație este asigurată de un secretar, numit de 
președintele CNPP din cadrul personalului acestei 
instituții. 
 

178.   
Art.124. - (1) Membrii consiliului de administraţie 
prevăzuți la art.123 alin.(5) beneficiază de o 
indemnizaţie de şedinţă în cuantum de 10% din nivelul 
de salarizare prevăzut la  art.123 alin.(4).  
 
(2) Indemnizația de ședință a secretarului consiliului de 
administrație se stabilește în cuantum de 50% din 
indemnizația de ședință a unui membru al consiliului, 
stabilită potrivit prevederilor alin.(1). 
 
(3) Totalul sumelor cuvenite unui membru al consiliului 
de administraţie, ca urmare a participării la şedinţe, nu 
poate depăşi într-o lună 20% din nivelul de salarizare 

 
Art.125. - (1) Membrii consiliului de administraţie 
prevăzuți la art.124 alin.(5) beneficiază de o 
indemnizaţie de şedinţă în cuantum de 10% din nivelul 
de salarizare prevăzut la art.124 alin.(4).  
 
Alin.(2) nemodificat  
 
 
 
 
(3) Totalul sumelor cuvenite unui membru al consiliului 
de administraţie, ca urmare a participării la şedinţe, nu 
poate depăşi într-o lună 20% din nivelul de salarizare 

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă. 
 
Pentru trimiteri corecte, având în 
vedere introducerea unui nou articol.  



111 

 

Nr. 
crt. Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

prevăzut la art.123 alin.(4).  
 
(4) Indemnizațiile de ședință stabilite potrivit alin.(1)-
(3) se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat, cu 
respectarea prevederilor art.127. 
 

prevăzut la art.124 alin.(4).  
 
(4) Indemnizațiile de ședință stabilite potrivit alin.(1)-
(3) se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat, cu 
respectarea prevederilor art.128. 
 
Autori: membrii comisiei  
 

179.   
Art.125 alin.(1)-(3) 
 
Art.125. - (1) CNPP își elaborează Statutul de 
organizare și funcționare, care se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea ministrului muncii și justiției 
sociale. 
(2) Statutul prevăzut la alin.(1) cuprinde în mod 
obligatoriu atribuţiile consiliului de administraţie, ale 
preşedintelui CNPP, precum și modul de organizare şi 
funcţionare a CNPP. 
(3) Numărul de personal al structurilor CNPP, la nivel 
central și local, nu poate fi mai mic decât numărul 
corespunzător raportului de un salariat la 2000 de 
asiguraţi şi beneficiari de prestaţii de asigurări sociale.  
 

 
Art.125 devine art.126 
 
Alin.(1)-(3) nemodificate 

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă. 

180.   
Art.125 alin.(4) 
 
(4) Modul de organizare şi funcţionare a S.C. TBRCM 
S.A. prevăzute la art.121 alin.(8) se stabileşte prin 
hotărâre a Guvernului. 

 
 
 
(4) Modul de organizare şi funcţionare a S.C. TBRCM 
S.A., prevăzută la art.122 alin.(8), se stabileşte prin 
hotărâre a Guvernului, la propunerea preşedintelui 

 
 
 
 
Trimitere corectă 
 
Pentru unitate de reglementare. 
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 CNPP. 
 
Autori: membrii comisiei  
 

181.   
Art.126. - (1) Ministrul muncii și justiţiei sociale este 
ordonator principal de credite pentru bugetul 
asigurărilor sociale de stat. 
(2) Ministrul muncii și justiţiei sociale poate delega 
atribuţiile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare 
pentru ordonatorul principal de credite bugetare, 
preşedintelui CNPP. 
(3) Directorii executivi ai caselor teritoriale de pensii 
sunt ordonatori terţiari de credite pentru bugetul 
asigurărilor sociale de stat. 
 

 
Devine art.127 nemodificat  

 

182.   
Art.127. - Cu excepția cheltuielilor prevăzute la art.100 
referitoare la transmiterea către beneficiar a drepturilor, 
cheltuielile privind organizarea şi funcţionarea 
sistemului public de pensii, se suportă din bugetul 
asigurărilor sociale de stat în limita unui procent de până 
la 3% aplicat asupra cheltuielilor anuale totale prevăzute 
prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, inclusiv 
asupra cheltuielilor din alte surse atrase, în condiţiile 
legii. 
 

 
Art.128. - Cu excepția cheltuielilor prevăzute la art.101 
referitoare la transmiterea către beneficiar a drepturilor, 
cheltuielile privind organizarea şi funcţionarea 
sistemului public de pensii, se suportă din bugetul 
asigurărilor sociale de stat în limita unui procent de până 
la 3% aplicat asupra cheltuielilor anuale totale prevăzute 
prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, inclusiv 
asupra cheltuielilor din alte surse atrase, în condiţiile 
legii. 
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183.   
CAPITOLUL II 
Atribuţiile CNPP şi ale caselor teritoriale de pensii 
 

 
Nemodificat  

 

184.   
Art.128. - În aplicarea prevederilor prezentei legi, 
CNPP îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii: 
a) îndrumă şi controlează modul de aplicare a 
dispoziţiilor legale de către casele teritoriale de pensii; 
b) furnizează datele necesare pentru fundamentarea şi 
elaborarea bugetului asigurărilor sociale de stat și 
bugetului de stat; 
c) stabileşte modalitatea tehnică de evidenţă a 
contribuabililor la sistemul public de pensii, a 
drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale în cazul 
contractelor de asigurare socială, precum şi a modului 
de colaborare cu Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi 
Administrarea Bazelor de Date; 
d) publică anual raportul de activitate; 
e) organizează cooperarea cu instituţii similare din alte 
ţări, în vederea coordonării prestaţiilor de asigurări 
sociale din domeniul propriu de competenţă, pentru 
lucrătorii migranţi; 
f) ia măsuri, în condiţiile legii, pentru dezvoltarea şi 
administrarea eficientă a patrimoniului sistemului public 
de pensii, precum şi pentru asigurarea integrităţii 
acestuia; 
g) asigură evidenţa la nivel naţional a tuturor 
contribuabililor la sistemul public de pensii, pe baza 
informațiilor transmise de ANAF, respectiv de casele 

 
Devine art.129 nemodificat  
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teritoriale de pensii; 
h) asigură evidenţa, la nivel național, a drepturilor şi 
obligaţiilor de asigurări sociale în cazul contractelor de 
asigurare socială, pe baza codului numeric personal; 
i) creează arhive electronice care constituie baze de date 
pentru operațiunile desfășurate în cadrul sistemului 
public de pensii, conform procedurilor aprobate prin 
ordin al ministrului muncii și justiției sociale; 
j) coordonează și controlează activitatea INEMRCM; 
k) aplică prevederile convenţiilor internaţionale de 
asigurări sociale, la care România este parte, precum şi 
ansamblul reglementărilor europene şi dezvoltă relaţii 
cu organisme similare în domeniul asigurărilor sociale 
din alte ţări, în limita competenţelor prevăzute de lege; 
l) organizează selecţia, pregătirea şi perfecţionarea 
profesională a personalului din sistemul public de 
pensii; 
m) asigură introducerea, extinderea, întreţinerea şi 
protecţia sistemelor automate de calcul şi de evidenţă; 
n) asigură reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti 
în litigiile în care este parte ca urmare a aplicării 
dispoziţiilor prezentei legi; 
o) organizează activitatea privind stabilirea şi plata 
contribuţiilor pentru fondurile de pensii administrate 
privat, conform dispoziţiilor legale în vigoare; 
p) asigură exportul în străinătate al prestaţiilor stabilite 
potrivit reglementărilor legale în domeniu. 
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185.   
Art.129. - În aplicarea prevederilor prezentei legi, 
casele teritoriale de pensii îndeplinesc, în principal, 
următoarele atribuții: 
a) colectează și virează contribuțiile de asigurări sociale 
plătite în baza contractului de asigurare socială prevăzut 
la art.6 alin.(2) și (3) și contribuțiile pentru bilete de 
tratament balnear, în condițiile legii; 
b) urmăresc încasarea veniturilor bugetului asigurărilor 
sociale de stat, altele decât cele administrate de ANAF; 
c) iau măsuri, în condiţiile legii, pentru dezvoltarea şi 
administrarea eficientă a patrimoniului sistemului public 
de pensii, precum şi pentru asigurarea integrităţii 
acestuia; 
d) stabilesc și plătesc prestațiile de asigurări sociale 
prevăzute de prezenta lege, precum și alte drepturi 
prevăzute de legi cu caracter special; 
e) aplică prevederile convenţiilor internaţionale de 
asigurări sociale la care România este parte, precum şi 
ansamblul reglementărilor europene şi dezvoltă relaţii 
cu organisme similare în domeniul asigurărilor sociale 
din alte ţări, în limita competenţelor prevăzute de lege; 
f) organizează selecţia, pregătirea şi perfecţionarea 
profesională a personalului propriu; 
g) asigură introducerea, extinderea, întreţinerea şi 
protecţia sistemelor automate de calcul şi de evidenţă; 
h) asigură reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti 
în litigiile în care sunt parte ca urmare a aplicării 
dispoziţiilor prezentei legi; 
i) asigură exportul în străinătate al prestaţiilor stabilite 

 
Devine art.130 nemodificat  
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potrivit reglementărilor legale în domeniu. 
 

186.   
Art.130. - (1) Realizarea atribuţiilor ce revin caselor 
teritoriale de pensii, potrivit legii, este supusă 
controlului CNPP. 
(2) Realizarea atribuţiilor ce revin CNPP, potrivit legii, 
este supusă controlului Ministerului Muncii şi Justiţiei 
Sociale. 
 

 
Devine art.131 nemodificat  

 

187.   
Art.131. - (1) Salarizarea personalului CNPP și al 
caselor teritoriale de pensii se realizează potrivit Legii-
cadru nr.153/2017, cu modificările și completările 
ulterioare.  
(2) Cheltuielile curente şi de capital ale CNPP, ale 
caselor teritoriale de pensii, ale INEMRCM şi ale 
centrelor regionale de expertiză medicală a capacităţii 
de muncă se suportă din bugetul asigurărilor sociale de 
stat. 
 

 
Devine art.132 nemodificat  

 

188.   
TITLUL VI 
Răspunderea juridică 
 

 
Nemodificat  

 

189.   
Art.132. - Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage 
răspunderea juridică, potrivit legii. 
 
 

 
Devine art.133 nemodificat  
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190.   
CAPITOLUL  I 
Contravenţii 
 

 
Nemodificat  

 

191.   
Art.133. - Constituie contravenție următoarele fapte: 
 
a) refuzul persoanei juridice de a transmite CNPP și 
caselor teritoriale de pensii, la solicitarea acestora, 
documentele justificative în vederea aplicării 
prevederilor art. 146. 
 
b) nerespectarea prevederilor art.109.  
 

 
Art.134. - Constituie contravenție următoarele fapte: 
 
a) refuzul persoanei juridice de a transmite CNPP și 
caselor teritoriale de pensii, la solicitarea acestora, 
documentele justificative în vederea aplicării 
prevederilor art. 147. 
 
b) nerespectarea prevederilor art.110.  
 
Autori: membrii comisiei  
 

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă. 
 
 
Pentru o trimitere corectă, având în 
vedere introducerea unui nou articol.  

192.   
Art.134. - (1) Contravențiile prevăzute la art.133 se 
sancționează după cum urmează: 
 
a) cele prevăzute la lit.a) cu 2 - 3 puncte-amendă; 
b) cele prevăzute la lit.b) cu 0,25  - 0,50 puncte-amendă. 
 
(2) Valoarea unui punct-amendă este egal cu salariul de 
bază minim brut pe țară garantat în plată stabilit potrivit 
legii. 
 

 
Art.135. - (1) Contravențiile prevăzute la art.134 se 
sancționează după cum urmează: 
 
Lit.a)-b) nemodificate 
 
 
Alin.(2) nemodificat  
 
Autori: membrii comisiei  
 
 
 
 

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă. 
 
Pentru o trimitere corectă, având în 
vedere introducerea unui nou articol.  
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193.   
Art.135. - Constatarea contravenţiilor prevăzute la 
art.133 şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art.134 
alin.(1) se fac de către  CNPP, prin casele teritoriale de 
pensii de către personalul împuternicit în acest sens. 
 

 
Art.136. - Constatarea contravenţiilor prevăzute la 
art.134 şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art.135 
alin.(1) se fac de către  CNPP, prin casele teritoriale de 
pensii de către personalul împuternicit în acest sens. 
 
Autori: membrii comisiei  
 

 
 
Pentru o trimitere corectă, având în 
vedere introducerea unui nou articol.  

194.   
Art.136. - Procedura privind constatarea contravențiilor 
și aplicarea sancțiunilor  prevăzute  la art.134 alin.(1) se 
stabilește prin ordin al  președintelui CNPP, în condițiile 
legii. 
 

 
Art.137. - Procedura privind constatarea contravențiilor 
și aplicarea sancțiunilor  prevăzute  la art.135 alin.(1) se 
stabilește prin ordin al  președintelui CNPP, în condițiile 
legii. 
 
 
Autori: membrii comisiei  
 

 
 
Pentru o trimitere corectă, având în 
vedere introducerea unui nou articol.  

195.   
Art.137. - (1) Sumele de bani provenite din amenzile 
contravenţionale, aplicate potrivit prevederilor art.134 
şi 135, constituie venituri la bugetul asigurărilor sociale 
de stat. 
 
(2) În măsura în care prezenta lege nu dispune altfel, 
contravențiilor prevăzute la art.133 le sunt aplicabile 
dispozițiile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind 
regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări 
și completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 

 
Art.138. - (1) Sumele de bani provenite din amenzile 
contravenţionale, aplicate potrivit prevederilor art.135 
şi 136, constituie venituri la bugetul asigurărilor sociale 
de stat. 
 
(2) În măsura în care prezenta lege nu dispune altfel, 
contravențiilor prevăzute la art.134 le sunt aplicabile 
dispozițiile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind 
regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări 
și completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 

 
 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă. 
 
Pentru o trimitere corectă, având în 
vedere introducerea unui nou articol.  
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Autori: membrii comisiei  
 

196.   
CAPITOLUL II 
Jurisdicţia asigurărilor sociale 
 

 
Nemodificat  

 

197.   
Art.138. - (1) Deciziile emise de casele teritoriale de 
pensii pot fi contestate, în termen de 45 de zile de la 
comunicare, la instanța judecătorească competentă. 
(2) Deciziile emise de casele teritoriale de pensii în 
intervalul cuprins între data intrării în vigoare a 
prezentului articol și data intrării în vigoare a prezentei 
legi se contestă potrivit prevederilor alin.(1). 
(3) Deciziile necontestate în termenul prevăzut la 
alin.(1) sunt definitive. 
 

 
Devine art.139 nemodificat  

 

198.   
Art.139. - Jurisdicţia asigurărilor sociale se realizează 
prin tribunale şi curţi de apel. 
 

 
Devine art.140 nemodificat  

 

199.   
Art.140. - Tribunalele soluţionează în primă instanţă 
litigiile privind: 
 
a) drepturi și obligații născute în temeiul contractului de 
asigurare socială; 
b) deciziile de pensionare emise de casele teritoriale de 
pensii; 
 

 
Art.140 devine art.141  
 
 
Lit.a)-b) nemodificate 
 
 
 
 

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă. 
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c) deciziile medicale emise de Comisia Superioară de 
Expertiză Medicală a Capacității de Muncă din cadrul 
INEMRCM; 
 
 
d) plângerile împotriva proceselor - verbale de 
contravenţie încheiate în baza prezentei legi; 
e) deciziile de recuperare a sumelor încasate necuvenit 
cu titlu de prestații de asigurări sociale/alte drepturi 
prevăzute de legi speciale; 
f) alte drepturi și obligații născute în temeiul prezentei 
legi. 
 

 
c) deciziile medicale emise de Comisia Superioară de 
Expertiză Medicală a Capacității de Muncă din cadrul 
INEMRCM, precum şi de comisiile medicale 
regionale; 
 
Lit.d)-f) nemodificate 
 
Autori: membrii comisiei 

 
Corelare cu prevederile aduse alin.(9) 
al art.65 (devenit art.66). 

200.   
Art.141. - (1) Cererile îndreptate împotriva CNPP sau 
împotriva caselor teritoriale de pensii, având ca obiect 
drepturile de pensie și alte drepturi prevăzute de legi cu 
caracter special, se adresează instanţei în a cărei rază 
teritorială îşi are domiciliul ori sediul reclamantul. 
 
(2) Celelalte cereri, inclusiv cele prevăzute la art. 140 
lit. d), se adresează instanţei în a cărei rază teritorială îşi 
are domiciliul sau sediul pârâtul. 
 

 
Art.141 devine art.142 
 
Alin.(1) nemodificat  
 
 
 
(2) Celelalte cereri, inclusiv cele prevăzute la art. 141 
lit. d), se adresează instanţei în a cărei rază teritorială îşi 
are domiciliul sau sediul pârâtul. 
 
Autori: membrii comisiei  
 
 
 
 

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă. 
 
 
 
 
 
Pentru o trimitere corectă, având în 
vedere introducerea unui nou articol.  
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201.   
Art.142. - (1) Împotriva hotărârilor tribunalelor se poate 
face numai apel la curtea de apel competentă. 
(2) Hotărârile curţilor de apel, precum şi hotărârile 
tribunalelor neatacate cu apel în termen sunt definitive 
 

 
Devine art.143 nemodificat  

 

202.   
Art.143. - Cererile formulate în faţa oricăror organe sau 
a instanţelor judecătorești, precum şi toate actele 
procedurale în legătură cu litigiile, având ca obiect 
drepturi sau obligaţii de asigurări sociale, sunt scutite de 
taxă de timbru. 
 

 
Devine art.144 nemodificat  

 

203.   
TITLUL VII 
Dispoziţii tranzitorii și finale 
 

 
Nemodificat  

 

204.   
CAPITOLUL I 
Dispoziții tranzitorii 
 

 
Nemodificat  

 

205.   
Art.144. - (1) Comisia Centrală de Contestații din 
cadrul CNPP, reglementată prin Legea nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările 
și completările ulterioare, își continuă activitatea până la 
soluționarea contestațiilor formulate împotriva deciziilor 
de pensie rămase nesoluționate la data publicării  
prezentei legi. 
(2) Organizarea activității Comisiei Centrale de 

 
Devine art.145 nemodificat  
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Contestații în vederea soluționării contestațiilor 
prevăzute la alin.(1) se stabilește prin ordin al 
ministrului muncii și justiției sociale. 
(3) Soluționarea contestațiilor prevăzute la alin.(1) se 
face în termen de 3 ani de la data de întâi a lunii 
următoare celei în care se publică prezenta lege în 
Monitorul Oficial al României, Partea I. 
(4) Hotărârile emise de către Comisia Centrală de 
Contestații prevăzută la alin.(1) pot fi contestate în 
termen de 45 de zile la instanța de judecată competentă. 
 

206.   
Art.145. - (1) Perioadele de vechime în muncă realizate 
în grupa a II-a de muncă până la data de 1 aprilie 2001 
constituie stagiu de cotizare în condiții deosebite, în 
vederea reducerii vârstelor standard de pensionare, cu 
excepția celor realizate în activitățile care, conform 
prevederilor art.28 alin.(1), sunt încadrate în condiții 
speciale. 
(2) Perioadele de vechime în muncă realizate în grupa I 
de muncă până la data de 1 aprilie 2001 în activitățile 
care, conform prevederilor art.28 alin.(1), sunt încadrate 
în condiții speciale, constituie stagii de cotizare în 
condiții speciale, în vederea reducerii vârstelor standard 
de pensionare. 
(3) Stagiile de cotizare realizate în grupa I de muncă și 
condiții speciale mai mici de 1 an se valorifică în 
vederea reducerii vârstelor standard de pensionare 
conform prevederilor art.49 alin.(1) lit.a).  
(4) Este asimilată stagiului de cotizare în condiţii 

 
Devine art.146 nemodificat  
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speciale de muncă, potrivit art.28 alin.(1) lit.b), perioada 
anterioară datei de 1 aprilie 2001 în care salariaţii au 
desfăşurat activităţi de cercetare, explorare, exploatare 
sau prelucrare a materialelor prime nucleare, în locurile 
de muncă încadrate, conform legislaţiei anterioare în 
grupele I şi a II-a de muncă, şi care, potrivit legislației în 
vigoare ulterior datei de 1 aprilie 2001 și până la data 
intrării  în vigoare a prezentei legi, sunt încadrate în 
condiții speciale de muncă. 
(5) Dovada vechimii în muncă în grupa I și/sau a II-a de 
muncă realizată anterior datei de 1 aprilie 2001 se face 
cu carnetul de muncă întocmit cu respectarea 
prevederilor Decretului nr.92/1976 privind carnetul de 
muncă, cu modificările ulterioare. 
(6) În situația în care perioadele de vechime în muncă 
realizate în grupa I și/sau a II-a de muncă nu sunt 
înregistrate în carnetul de muncă sau înregistrarea 
acestor perioade este efectuată incorect ori incomplet, 
dovada acestora se poate face cu adeverințe eliberate de 
către angajatori sau alte persoane juridice care au 
dreptul legal de a certifica aceste date, conform 
modelului prevăzut în anexa nr. 9. 
(7) Adeverințele care atestă încadrarea activității în 
grupele I și/sau a II-a de muncă sunt valorificate numai 
în situația în care au fost emise conform legii, pe baza 
documentelor primare, care pot fi verificate, și care au 
fost întocmite anterior datei de 1 aprilie 2001. 
(8) Prin documente primare, care pot fi verificate, se 
înțelege: actul administrativ de nominalizare a 
persoanelor încadrate în grupe superioare de muncă sau, 
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în lipsa acestuia, actul administrativ privind încadrarea 
locurilor de muncă/activităților/categoriilor profesionale 
în grupe superioare de muncă; contractul individual de 
muncă; contractul colectiv de muncă; decizii interne; act 
administrativ de modificare a locului de muncă sau a 
sarcinilor de serviciu; extras din statele de plată din care 
să rezulte secția/atelierul/locul de muncă, precum și 
orice alte documente justificative. 
(9) În situația în care există suspiciuni cu privire la 
legalitatea încadrării activității în grupele I și/sau a II-a 
de muncă, angajatorii sau alte persoane juridice care au 
dreptul legal de a certifica aceste date, sunt obligați să 
pună la dispoziția CNPP și/sau a caselor teritoriale de 
pensii, după caz, la solicitarea acestora, documentele 
primare prevăzute la alin.(7) și (8) pe baza cărora s-au 
eliberat aceste adeverințe în vederea verificării 
respectării legislației în domeniu. Prelucrarea datelor se 
realizează în condițiile Regulamentului (UE) 2016/679 
al Parlamentului European și al Consiliului din 27 
aprilie 2016. 
(10) În situația în care, ca urmare a verificărilor 
prevăzute la alin.(9) se constată încălcări ale legislației 
privind încadrarea în grupe superioare de muncă sau nu 
sunt prezentate documentele care au stat la baza 
eliberării adeverințelor, perioadele respective sunt 
valorificate ca vechime în muncă/stagiu de cotizare în 
condiții normale de muncă. 
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207.   
Art.146. - (1) În situația în care există suspiciuni cu 
privire la legalitatea actelor doveditoare depuse la 
documentația pentru stabilirea/modificarea prestațiilor 
de asigurări sociale și a altor drepturi prevăzute de legi 
speciale, casele teritoriale de pensii și/sau CNPP pot 
solicita, în scris sau prin poșta electronică, 
persoanei/pensionarului sau persoanelor juridice care au 
dreptul legal de a certifica aceste date, după caz, pentru 
clarificarea situațiilor respective, documente și 
informații suplimentare. 
(2) Persoanele juridice care au dreptul legal de a 
certifica aceste date necesare stabilirii drepturilor de 
asigurări sociale  sunt  obligate să transmită casei 
teritoriale de pensii și/sau CNPP, copii certificate pentru 
conformitate cu originalul, de pe actele care au stat la 
baza emiterii documentelor respective.  
(3) Persoanele juridice care au dreptul legal de a 
certifica aceste date au obligația de a răspunde în termen 
de 30 de zile de la data primirii solicitării. În această 
situație, termenul de soluționare a cererii de 
stabilire/modificare a prestațiilor de asigurări sociale 
și/sau a altor drepturi prevăzute de legi speciale, se 
prelungește corespunzător. 
(4) În cazul în care persoanele juridice care au dreptul 
legal de a certifica aceste date infirmă realitatea datelor 
din documentul supus verificării sau nu transmit, în 
termenul prevăzut la alin.(3), documentele care au stat la 
baza eliberării acestuia sau documentele transmise 
conțin date contradictorii sau neconcludente, la 

 
Devine art.147 nemodificat  
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stabilirea/modificarea drepturilor, casa teritorială de 
pensii și/sau CNPP nu va utiliza datele din documentele 
a căror realitate nu a fost confirmată sau, după caz, va 
proceda la revizuirea drepturilor, prin excluderea din 
calcul a datelor din respectivele documente. 
(5) În situația în care persoanele juridice care au dreptul 
legal de a certifica aceste date transmit documentele 
solicitate cu depășirea termenului prevăzut la alin.(3), 
dar în cadrul termenului general de prescripție, 
drepturile de pensie se stabilesc/modifică de la data 
cererii. 
 

208.   
Art.147. - (1) Pentru perioadele prevăzute la art.13 lit.a) 
și c), dovada vechimii în muncă, a timpului util la pensie 
pentru agricultori și a duratei de asigurare, realizate 
până la data de 1 aprilie 2001, se face cu carnetul de 
muncă, carnetul de asigurări sociale sau cu alte acte 
prevăzute de lege, în original. 
(2) În situația în care, dovada vechimii în muncă nu se 
poate face cu carnetul de muncă în original, perioadele 
prevăzute la art.13 lit.a) se pot valorifica pe baza 
informațiilor existente în arhiva electronică creată în 
temeiul Hotărârii Guvernului nr.1768/2005 privind 
preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la 
perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul 
public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, cu 
modificările și completările ulterioare, informații 
certificate potrivit procedurii stabilită prin hotărâre a 
Guvernului, adoptată în termen de 90 zile de la data 

 
Devine art.148 nemodificat  
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crt. Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

intrării în vigoare a prezentului alineat. 
 

209.   
Art.148. - (1) În cazul în care în carnetul de muncă, în 
carnetul de asigurări sociale sau în oricare alt act 
prevăzut de lege au fost înregistrate salarii pe oră ori 
salarii pe zi, salariile lunare se vor calcula prin 
înmulțirea salariilor orare sau, după caz, zilnice, cu 
numărul mediu de ore pe lună, respectiv cu numărul 
mediu de zile lucrătoare pe lună din perioadele 
respective, astfel: 
a) 25,5 zile (204 ore) pe lună, pentru perioadele 
anterioare datei de 1 ianuarie 1978; 
b) 24,5 zile (196 ore) pe lună, pentru perioada 1 ianuarie 
1978 - 1 martie 1990; 
c) 23,6 zile (189 ore) pe lună, pentru perioada 1 martie 
1990 - 30 septembrie 1990; 
d) 21,25 zile (170 ore) pe lună, pentru perioada 1 
octombrie 1990-1 ianuarie 1997; 
e) 21,16 zile (169,33 ore) pe lună, pentru anul 1997; 
f) 21,25 zile (170 ore) pe lună, pentru anul 1998; 
g) 21,50 zile (172 ore) pe lună, pentru anul 1999; 
h) 21,67 zile (173,36 ore) pe lună, pentru anul 2000; 
i) 21,42 zile (171,36 ore) pe lună, pentru anul 2001; 
j) 21,25 zile (170 ore) pe lună, pentru anul 2002; 
k) pentru anul 2003 și în continuare numărul mediu de 
zile și, respectiv, de ore lucrătoare pe luni se vor calcula 
conform prevederilor art.139 din Legea nr.53/2003-
Codul muncii, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, referitoare la zilele de sărbătoare 

 
Devine art.149 nemodificat  
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(autor amendament) 
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legală. 
(2) În situațiile în care, pentru o anumită perioadă care 
constituie stagiu de cotizare, în carnetul de muncă sau în 
alte acte doveditoare nu sunt înregistrate  salariile, la 
determinarea numărului total de puncte se utilizează 
salariul minim pe țară, în vigoare în perioada respectivă. 
(3) Fac excepție de la prevederile alin.(2) perioadele 
anterioare datei de 1 ianuarie 1963, pentru care, la 
determinarea numărului total de puncte, se utilizează: 
a) un punct pentru fiecare lună de stagiu de cotizare 
realizat în perioadele anterioare datei de 1 septembrie 
1947, indiferent de nivelul drepturilor salariale 
înregistrate în carnetul de muncă sau dovedite ori pentru 
care în carnetul de muncă nu sunt înregistrate drepturile 
salariale; 
b) un punct pentru fiecare lună de stagiu de cotizare 
realizat în perioadele cuprinse între data de 1 septembrie 
1947 și data de 31 decembrie 1962 și pentru care în 
carnetul de muncă nu sunt înregistrate drepturile 
salariale și nici nu sunt dovedite; 
c) un punct pentru fiecare lună de stagiu de cotizare 
realizat în perioadele cuprinse între data de 1 septembrie 
1947 și data de 31 decembrie 1962, în situația în care, 
prin valorificarea drepturilor salariale din actele 
doveditoare, rezultă, pentru fiecare lună de stagiu de 
cotizare, un număr de puncte mai mic decât cel prevăzut 
la lit.b). 
(4) În  situația  în care,  pentru  perioadele  ulterioare  
datei  de 31 august 1947, în documentele doveditoare 
sunt înregistrate drepturi salariale nedenominate, acestea 



129 

 

Nr. 
crt. Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

vor fi denominate în funcție de reformele monetare. 
(5) Prevederile alin.(3) și (4) se aplică pentru toate 
perioadele care constituie stagiu de cotizare în sistemul 
public de pensii, cu excepția perioadelor asimilate 
prevăzute de lege. 
 

210.   
Art.149. - (1) Pentru persoanele asigurate în alte sisteme 
de asigurări sociale, integrate în sistemul asigurărilor 
sociale de stat până la data intrării în vigoare a prezentei 
legi, la determinarea punctajului lunar se ia în calcul, 
după caz, salariul minim pe economie, venitul asigurat 
stipulat în contractul de asigurare la care s-a achitat 
contribuția de asigurări sociale sau salariul, inclusiv 
celelalte drepturi, înregistrate în carnetul de muncă sau 
dovedite cu adeverințe eliberate de persoanele juridice 
care au dreptul legal de a certifica aceste date. 
(2) Pentru fiecare an util realizat în cadrul fostelor 
unități agricole cooperatiste, precum și pentru fiecare an 
de contribuție realizat de țăranii cu gospodărie 
individuală din zonele necooperativizate, până la data 
intrării în vigoare a Legii nr.80/1992 privind pensiile și 
alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
punctajul anual este  0,57255 puncte. 
(3) Pentru perioadele de contribuție realizate conform 
Legii nr.80/1992, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, la determinarea punctajului 
lunar se ia în calcul venitul asigurat la care s-a plătit 
contribuția de asigurări sociale. 

 
Devine art.150 nemodificat  
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211.   
Art.150 alin.(1)-(3) 
 
Art.150. - (1) Pentru perioadele asimilate care, potrivit 
legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, au 
constituit vechime în muncă utilă la pensie, la 
determinarea punctajului lunar al persoanei se utilizează 
salariul minim pe economie, brut sau net, după caz, sau 
salariul de bază minim brut pe țară din perioadele 
respective. 
(2) Pentru perioadele asimilate prevăzute la art.14 
alin.(1) lit.a)-c) și lit.h), realizate anterior datei de 1 
aprilie 2001, la determinarea punctajului lunar se 
utilizează salariul minim pe economie, brut sau net, 
după caz, ori salariul de bază minim brut pe țară din 
perioadele respective. 
(3) Pentru perioadele recunoscute ca vechime în muncă, 
potrivit prevederilor Decretului-lege nr.118/1990, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, la 
determinarea punctajului lunar al persoanei se utilizează 
valoarea a 1,5 salarii minime pe economie, brute sau 
nete, după caz, din perioadele respective. 
 

 
Art.150 devine art.151 
 
Alin.(1)-(3) nemodificate 

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă. 

212.   
Art.150 alin.(4) 
  
(4) În situațiile prevăzute la alin.(3), în care persoana a 
realizat și stagii de cotizare, la determinarea punctajului 
lunar se utilizează veniturile prevăzute la art.151, avute 
în perioadele respective, dacă acestea sunt mai mari 

 
 
 
(4) În situațiile prevăzute la alin.(3), în care persoana a 
realizat și stagii de cotizare, la determinarea punctajului 
lunar se utilizează veniturile prevăzute la art.152, avute 
în perioadele respective, dacă acestea sunt mai mari 

 
 
 
 
Pentru o trimitere corectă, având în 
vedere introducerea unui nou articol. 
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Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

decât valoarea de 1,5 salarii minime pe economie. 
 

decât valoarea de 1,5 salarii minime pe economie. 
 
Autori: membrii comisiei  
 

213.   
Art.150 alin.(5)-(8) 
  
(5) Pentru perioadele asimilate prevăzute la art.14 
alin.(1), realizate în intervalul cuprins între data de 1 
aprilie 2001 și data intrării în vigoare a prezentei legi, la 
calculul punctajului lunar se utilizează: 
a) cuantumul pensiei de invaliditate, în situațiile 
prevăzute la art.14 alin.(1) lit. a); 
b) 25% din câștigul salarial mediu brut lunar pe 
economie din perioadele respective, în situațiile 
prevăzute la art.14 alin.(1) lit.b) şi c). 
(6) Pentru perioadele asimilate prevăzute la art.14 
alin.(1) lit.d), realizate în intervalul cuprins între data de 
1 aprilie 2001 și data de 1 ianuarie 2006, la calculul 
punctajului lunar se utilizează cuantumul 
indemnizațiilor de asigurări sociale. 
(7) Pentru perioadele asimilate prevăzute la art.14 
alin.(1) lit. e), realizate în intervalul cuprins între data de 
1 ianuarie 2005 și data intrării în vigoare a prezentei 
legi, la calculul punctajului lunar se utilizează 
cuantumul indemnizației pentru incapacitate temporară 
de muncă cauzată de accident de muncă sau boală 
profesională. 
(8) Pentru perioadele asimilate prevăzute la art.14 
alin.(1) lit.f), realizate în intervalul cuprins între data de 

 
Nemodificate 
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crt. Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

1 ianuarie 2006 și data intrării în vigoare a prezentei 
legi, la calculul punctajului lunar se utilizează 25% din 
câștigul salarial mediu brut lunar din perioadele 
respective. 
 

214.   
Art.151. - (1) La determinarea punctajelor lunare, 
pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, se 
utilizează venitul total lunar realizat, brut sau net, după 
caz, asupra căruia s-a datorat, potrivit legii, contribuția 
la bugetul asigurărilor sociale de stat. 
(2) Venitul total lunar realizat brut sau net, după caz, 
prevăzut la alin.(1), se dovedește prin adeverință 
întocmită conform modelului prevăzut la anexa nr.6, 
eliberată pe baza statelor de plată, de către angajatori 
sau alte persoane juridice care au dreptul legal de a 
certifica aceste date. 
(3) În situațiile prevăzute la alin.(1) în care, pentru o 
anumită perioadă care constituie stagiu de cotizare, nu 
se poate face dovada venitului total lunar realizat, brut 
sau net, după caz, la determinarea punctajelor lunare se 
utilizează salariile brute sau nete, după caz, în 
conformitate cu modul de înscriere a acestora în carnetul 
de muncă, precum și sporurile cu caracter permanent 
care, după data de 1 aprilie 1992, au făcut parte din baza 
de calcul a pensiilor conform legislației anterioare și 
care sunt înscrise în carnetul de muncă ori sunt dovedite 
cu adeverințe eliberate de către angajatori sau alte 
persoane juridice care au dreptul legal de a certifica 
aceste date.  

 
Devine art.152 nemodificat  
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Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

(4) Persoanele care nu fac dovada venitului total lunar 
realizat prevăzut la alin.(1) și ale căror drepturi de 
pensie se stabilesc cu utilizarea veniturilor salariale 
prevăzute la alin.(3) beneficiază de majorarea 
punctajelor lunare, corespunzătoare stagiului de cotizare 
realizat în perioada 1 februarie 1975 - 1 aprilie 2001, cu 
10 %.   
(5) Salariile prevăzute la alin.(3) care se utilizează 
pentru determinarea punctajelor lunare sunt salariile 
brute sau nete, după caz, în conformitate cu modul de 
înscriere a acestora în carnetul de muncă, astfel: 
a) salariile brute, până la data de 1 iulie 1977; 
b) salariile nete, de la data de 1 iulie 1977 până la data 
de 1 ianuarie 1991; 
c) salariile brute, de la data de 1 ianuarie 1991. 
(6) Pentru situațiile prevăzute la alin.(3) sporul de 
vechime care se utilizează la stabilirea punctajelor 
lunare, este următorul:  
a) perioada 1 martie 1970 - 1 septembrie 1983: 
- 3% pentru o vechime în  muncă  totală cuprinsă între 
5-10 ani; 
- 5% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 
10-15 ani; 
- 7% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 
15-20 ani; 
- 10% pentru o vechime în muncă totală de peste 20 de 
ani; 
b) perioada 1 septembrie 1983 - 1 aprilie 1992: 
- 3% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 3-
5 ani; 
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- 6% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 5-
10 ani; 
- 9% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 
10-15 ani; 
- 12% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 
15-20 ani; 
- 15% pentru o vechime în muncă totală de peste 20 de 
ani; 
c) perioada 1 aprilie 1992 - 1 aprilie 2001: cel înscris în 
carnetul de muncă sau dovedit cu adeverințe eliberate de 
către angajatori sau alte persoane juridice care au 
dreptul legal de a certifica aceste date. 
(7) Salariile  minime  pe  economie,  brute sau nete, 
după caz, pentru fiecare an, până la data intrării  în 
vigoare a prezentei legi, sunt prevăzute în anexa nr.8.  
(8) Pentru perioadele anterioare anului 1949 se 
utilizează salariul minim corespunzător anului 1949. 
 

215.   
Art.152. - (1) De majorarea punctajelor lunare 
prevăzută la art.151 alin.(4) beneficiază și persoanele 
ale căror drepturi de pensie au fost stabilite până la data 
intrării în vigoare a prezentei legi.  
 
(2) Majorarea punctajelor lunare prevăzută la art.151 
alin.(4) nu se aplică perioadelor asimilate stagiului de 
cotizare. 
 
(3) Persoanele cărora, în baza unor hotărâri 
judecătorești, la calculul punctajelor lunare 

 
Art.153. - (1) De majorarea punctajelor lunare 
prevăzută la art.152 alin.(4) beneficiază și persoanele 
ale căror drepturi de pensie au fost stabilite până la data 
intrării în vigoare a prezentei legi.  
 
(2) Majorarea punctajelor lunare prevăzută la art.152 
alin.(4) nu se aplică perioadelor asimilate stagiului de 
cotizare. 
 
(3) Persoanele cărora, în baza unor hotărâri 
judecătorești, la calculul punctajelor lunare 

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă. 
 
Pentru o trimitere corectă, având în 
vedere introducerea unui nou articol.  
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corespunzătoare stagiului de cotizare realizat în perioada 
prevăzută la art.151 alin.(4), li s-au valorificat și 
drepturi salariale, altele decât salariul de bază și 
sporurile cu caracter permanent, prevăzute de legislația 
în vigoare la data stabilirii/recalculării pensiei, nu 
beneficiază pentru aceste perioade de majorarea 
punctajelor lunare prevăzută la art.151 alin.(4).  
 

corespunzătoare stagiului de cotizare realizat în perioada 
prevăzută la art.152 alin.(4), li s-au valorificat și 
drepturi salariale, altele decât salariul de bază și 
sporurile cu caracter permanent prevăzute de legislația 
în vigoare la data stabilirii/recalculării pensiei, nu 
beneficiază pentru aceste perioade de majorarea 
punctajelor lunare prevăzută la art.152 alin.(4).  
 
Autori: membrii comisiei  
 

216.   
Art.153. - (1) La determinarea punctajelor lunare se 
utilizează venitul brut lunar realizat care a constituit, 
conform legii, baza de calcul a contribuției individuale 
de asigurări sociale, așa cum acesta a fost înscris în 
declarația nominală de asigurare, pentru perioada 
cuprinsă între 1 aprilie 2001 și data de 1 ianuarie 2018, 
respectiv  baza  de  calcul  a   contribuției   de asigurări 
sociale după data de 1 ianuarie 2018. 
(2) La determinarea punctajelor lunare, pentru perioada 
ulterioară datei de 1 aprilie 2001, se utilizează venitul 
asigurat înscris în declarația individuală de asigurare sau 
în contractul de asigurare socială. 
 

 
Devine art.154 nemodificat  

 

217.   
Art.154. - (1) Pentru perioadele anterioare datei intrării 
în vigoare a prezentei legi, punctajul lunar se calculează 
prin raportarea veniturilor prevăzute la art.151 sau, 
după caz, la art.153, la câștigul salarial mediu brut sau 
net, după caz, comunicat de Institutul Național de 

 
Art.155. - (1) Pentru perioadele anterioare datei intrării 
în vigoare a prezentei legi, punctajul lunar se calculează 
prin raportarea veniturilor prevăzute la art.152 sau, 
după caz, la art.154, la câștigul salarial mediu brut sau 
net, după caz, comunicat de Institutul Național de 

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă. 
 
Pentru o trimitere corectă, având în 
vedere introducerea unui nou articol.  
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Statistică, prevăzut în anexa nr.7.  
 
(2) Pentru perioadele anterioare anului 1938, precum şi 
pentru perioada cuprinsă între 1939 - 1946 inclusiv, la 
stabilirea punctajului lunar se utilizează câștigul salarial 
mediu brut corespunzător anului 1938. 
 

Statistică, prevăzut în anexa nr.7.  
 
Alin.(2) nemodificat  
 
Autori: membrii comisiei  

218.   
Art.155. - (1) Asiguraţii care au contribuit la Fondul 
pentru pensia suplimentară cu 2%, 3%, respectiv 5%, 
beneficiază de o creştere a punctajului, determinat prin 
aplicarea următoarelor procente la punctajele lunare 
realizate în aceste perioade, astfel: 
a) 16% pentru perioada 1 ianuarie 1967 - 1 ianuarie 
1973; 
b) 13% pentru perioada 1 ianuarie 1973 - 1 ianuarie 
1978; 
c) 14% pentru perioada 1 ianuarie 1978 - 1 iulie 1986; 
d) 21% pentru perioada 1 iulie 1986 - 1 noiembrie 1990; 
e) 15% pentru perioada 1 noiembrie 1990 - 1 aprilie 
1991; 
f) 14% pentru perioada 1 aprilie 1991 - 1 aprilie 1992; 
g) 13% pentru perioada 1 aprilie 1992 - 1 ianuarie 1999; 
h) 22% pentru perioada 1 ianuarie 1999 - 1 februarie 
1999; 
i) 17% pentru perioada de după 1 februarie 1999. 
(2) Asiguraţii care au contribuit cu 4% la Fondul pentru 
pensia suplimentară beneficiază de o creştere a 
punctajului, determinat prin aplicarea următoarelor 
procente la punctajele  lunare realizate în aceste 

 
Devine art.156 nemodificat  
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perioade, astfel: 
a) 26% pentru perioada 1 iulie 1977 - 1 ianuarie 1978; 
b) 28% pentru perioada 1 ianuarie 1978 - 1 iulie 1986. 
 

219.   
Art.156. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, 
pensiile stabilite pe baza legislației anterioare devin 
pensii în înțelesul prezentei legi și se recalculează prin 
înmulțirea numărului total de puncte realizat cu valoarea 
punctului de referință prevăzută la art. 85, cu excepția 
pensiilor stabilite în fostul sistem de pensii și alte 
drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor anterior 
datei de 1 aprilie 2001 care se recalculează conform 
art.167. 
 
(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului 
alineat, pensiile stabilite conform legislației anterioare 
vor fi evaluate în vederea recalculării prevăzută la 
alin.(1). 
 
 
 
 
 
(3) În cazul în care prin aplicarea prevederilor alin.(1) 
rezultă un cuantum al pensiei mai mic decât cel aflat în 
plată sau cuvenit, se păstrează cuantumul avantajos. 
 
(4) În situația în care cuantumul pensiei rezultat ca 
urmare a aplicării prevederilor alin.(1) și alin.(3) este 

 
Art.157. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, 
pensiile stabilite pe baza legislației anterioare devin 
pensii în înțelesul prezentei legi și se recalculează prin 
înmulțirea numărului total de puncte realizat cu valoarea 
punctului de referință prevăzută la art. 86, cu excepția 
pensiilor stabilite în fostul sistem de pensii și alte 
drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor anterior 
datei de 1 aprilie 2001 care se recalculează conform 
art.168. 
 
(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului 
alineat, pensiile stabilite conform legislației anterioare 
vor fi evaluate în vederea recalculării prevăzută la 
alin.(1). Procedura de evaluare se stabilește prin 
ordin al ministrului muncii și justi ției sociale, la 
propunerea CNPP, în termen de 90 de zile de la data 
publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al 
României, Partea I.  
 
Alin.(3) nemodificat  
 
 
 
(4) În situația în care cuantumul pensiei rezultat ca 
urmare a aplicării prevederilor alin.(1) și alin.(3) este 

 
 
Pentru o trimitere corectă, având în 
vedere introducerea unui nou articol.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crearea cadrului legal în vederea 
stabilirii metodologiei și aplicării 
acesteia, în scopul facilitării operațiunii 
de recalculare a pensiilor în plată, ca 
etapă premergătoare recalculării 
prevăzute la alin. (1), astfel încât, la 
data intrării în vigoare a legii, aceasta 
să fie finalizată și noile drepturi puse în 
plată. 
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mai mic decât cel prevăzut la art.90 se acordă 
cuantumul pensiei minime. 
 
(5) În vederea evaluării pensiilor prevăzute la alin.(2), în 
anul 2019 se suplimentează personalul CNPP cu 
respectarea prevederilor art.125 alin.(3), precum și 
fondurile necesare dotării cu mobilier, logistică, 
consumabile, tehnică de calcul, medii de stocare și 
comunicații.  
 

mai mic decât cel prevăzut la art.91 se acordă 
cuantumul pensiei minime. 
 
(5) În vederea evaluării pensiilor prevăzute la alin.(2), în 
anul 2019 se suplimentează personalul CNPP cu 
respectarea prevederilor art.126 alin.(3), precum și 
fondurile necesare dotării cu mobilier, logistică, 
consumabile, tehnică de calcul, medii de stocare și 
comunicații.  
 
Autori: membrii comisiei  
 

 
 
Pentru o trimitere corectă, având în 
vedere introducerea unui nou articol.  

220.   
Art.157. - (1) Pensionarii ale căror drepturi de pensie   
s-au deschis anterior intrării în vigoare a prezentei legi 
și care au realizat stagiu de cotizare mai mic decât 
stagiul minim de cotizare de 15 ani, stabilit de prezenta 
lege, pot opta între dreptul la pensie în cuantumul 
rezultat în urma aplicării prevederilor art.156 alin.(1) și 
dreptul la indemnizația socială, stabilită potrivit legii.  
 
(2) Persoanelor prevăzute la alin.(1) care nu își exprimă 
opțiunea, în baza notificării prevăzute la alin. (6), li se 
pune în plată pensia în cuantumul rezultat în urma 
aplicării prevederilor art.156 alin.(1).  
 
(3) Prevederile alin.(1) nu se aplică pensionarilor pentru 
limită de vârstă care au realizat stagiul minim de 
cotizare cuprins între 10 ani şi 15 ani prevăzut de 
legislaţia anterioară intrării în vigoare a prezentei legi. 

 
Art.158. - (1) Pensionarii ale căror drepturi de pensie   
s-au deschis anterior intrării în vigoare a prezentei legi 
și care au realizat stagiu de cotizare mai mic decât 
stagiul minim de cotizare de 15 ani, stabilit de prezenta 
lege, pot opta între dreptul la pensie în cuantumul 
rezultat în urma aplicării prevederilor art.157 alin.(1) și 
dreptul la indemnizația socială, stabilită potrivit legii.  
 
(2) Persoanelor prevăzute la alin.(1) care nu își exprimă 
opțiunea, în baza notificării prevăzute la alin. (6), li se 
pune în plată pensia în cuantumul rezultat în urma 
aplicării prevederilor art.157 alin.(1).  
 
(3) Prevederile alin.(1) nu se aplică:  
a) pensionarilor pentru limită de vârstă care au realizat 
stagiul minim de cotizare sau, după caz, stagiul de 
cotizare necesar deschiderii dreptului la pensie, 

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă. 
 
 
 
 
Pentru o trimitere corectă, având în 
vedere introducerea unui nou articol.  
 
 
 
 
Pentru o trimitere corectă, având în 
vedere introducerea unui nou articol.  
 
 
 
 
Corelare cu amendamentul de 
modificare al art. 91 alin. (6) 
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Motivare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) În cazul în care, în urma aplicării prevederilor 
art.156 alin.(1) asupra pensiilor prevăzute la alin.(3), 
rezultă un cuantum al pensiei mai mic decât cel aflat în 
plată sau cuvenit, se păstrează cuantumul avantajos. 
 
(5) În situația în care cuantumul pensiei rezultat ca 
urmare a aplicării prevederilor alin.(4) este mai mic 
decât cuantumul pensiei minime, se acordă cuantumul 
acesteia calculat potrivit art.90 alin.(5). 
 
(6) CNPP, prin casele teritoriale de pensii, notifică 
pensionarii prevăzuți la alin.(1) referitor la rezultatul 
aplicării prevederilor art.156 alin.(1), în vederea 
exprimării opțiunii la indemnizația socială prevăzută de 
legislația specifică. Procedura de notificare se stabilește 
prin ordin al președintelui CNPP.  
 
 

cuprins între 10 ani şi 15 ani, prevăzut de legislaţia 
anterioară intrării în vigoare a prezentei legi; 
b) pensionarilor pentru limit ă de vârstă care au 
realizat stagiul de cotizare necesar deschiderii 
dreptului la pensie prevăzut de legislația anterioară 
intr ării în vigoare a prezentei legi, mai mic de 10 ani, 
în condiții de handicap, precum și ca nevăzător. 
c) pensionarilor care au realizat un stagiu de cotizare 
mai mic de 15 ani și care beneficiază de pensie dintr-
un sistem propriu de asigurări sociale, neintegrat în 
sistemul public de pensii.  
 
(4) În cazul în care, în urma aplicării prevederilor 
art.157 alin.(1) asupra pensiilor prevăzute la alin.(3), 
rezultă un cuantum al pensiei mai mic decât cel aflat în 
plată sau cuvenit, se păstrează cuantumul avantajos. 
 
(5) În situația în care cuantumul pensiei rezultat ca 
urmare a aplicării prevederilor alin.(4) este mai mic 
decât cuantumul pensiei minime, se acordă cuantumul 
acesteia calculat potrivit art.91 alin.(5). 
 
(6) CNPP, prin casele teritoriale de pensii, notifică 
pensionarii prevăzuți la alin.(1) referitor la rezultatul 
aplicării prevederilor art.157 alin.(1), în vederea 
exprimării opțiunii la indemnizația socială prevăzută de 
legislația specifică. Procedura de notificare se stabilește 
prin ordin al președintelui CNPP.  
 
Autori: membrii comisiei  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru trimiteri corecte, având în 
vedere introducerea unui nou articol.  
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221.   
Art.158. - La data intrării în vigoare a prezentei legi, 
pensiile anticipate stabilite conform legislației anterioare 
devin pensii pentru limită de vârstă și se recalculează, 
prin adăugarea perioadelor asimilate nevalorificate la 
stabilirea pensiei și a eventualelor stagii de cotizare 
realizate până la data recalculării. 
 

 
Devine art.159 nemodificat  

 

222.   
Art.159. - La data intrării în vigoare a prezentei legi, 
pensiile anticipate parțiale fără diminuare, stabilite 
conform prevederilor art.65 alin.(5) din Legea 
nr.263/2010, cu modificările și completările ulterioare, 
și a Legii nr.218/2015 privind protejarea și sprijinirea 
persoanelor afectate de emisiile de substanțe nocive 
provenite din extracțiile de țiței din zona Suplacu de 
Barcău, devin pensii pentru limită de vârstă și se 
recalculează prin adăugarea perioadelor asimilate 
nevalorificate la stabilirea pensiei și a eventualelor stagii 
de cotizare realizate până la data recalculării. 
 

 
Devine art.160 nemodificat  

 

223.   
Art.160. - (1) Persoanele ale căror drepturi de pensie, 
acordate de casele teritoriale de pensii în perioada 1 
ianuarie 2011 - 31 decembrie 2015, care au realizat 
stagii de cotizare atât în sistemul pensiilor militare de 
stat, cât și în sistemul public de pensii, pot solicita 
recalcularea pensiei prin excluderea perioadelor 
realizate în sistemul pensiilor militare de stat. 
(2) În situația prevăzută la alin.(1) se păstrează dreptul 

 
Devine art.161 nemodificat  
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la categoria de pensie de care beneficiază la data 
recalculării, considerându-se îndeplinite condițiile de 
acordare a dreptului. Numărul total de puncte rezultat în 
urma recalculării este cel corespunzător stagiilor de 
cotizare realizate în sistemul public de pensii. 
(3) În situația reglementată la alin.(1) și (2), perioadele 
asimilate stagiului de cotizare se valorifică într-unul 
dintre sisteme, în funcție de opțiunea beneficiarului. 
(4) Drepturile rezultate în urma recalculării se cuvin și 
se acordă începând cu luna următoare solicitării. 
 

224.   
Art.161. - (1) Pentru perioadele anterioare datei de 1 
aprilie 2001, în care o persoană a fost asigurată simultan 
în două sau mai multe sisteme de asigurări sociale care 
au fost integrate în sistemul asigurărilor sociale de stat, 
la stabilirea punctajului lunar, perioadele respective se 
iau în calcul o singură dată. 
(2) Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, 
în care o persoană a fost asigurată simultan la sistemul 
de asigurări sociale şi pensii pentru agricultori şi la 
sistemul de asigurări sociale de stat, la stabilirea 
punctajului lunar se cumulează veniturile asigurate din 
perioadele respective. 
 

 
Devine art.162 nemodificat  

 

225.   
Art.162. - (1) În cazul modificării numărului de urmaşi 
după intrarea în vigoare a prezentei legi, pentru o pensie 
de urmaș, stabilită pe baza legislaţiei anterioare, 
devenită pensie conform prevederilor art.156 alin.(1), 

 
Art.163. - (1) În cazul modificării numărului de urmaşi 
după intrarea în vigoare a prezentei legi, pentru o pensie 
de urmaș, stabilită pe baza legislaţiei anterioare, 
devenită pensie conform prevederilor art.157 alin.(1), 

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă. 
 
Pentru trimiteri corecte, având în 
vedere introducerea unui nou articol.  
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Motivare 

cuvenită soţului supravieţuitor, se recalculează potrivit 
prezentei legi, cu păstrarea condiţiilor existente la data 
deciziei iniţiale. 
 
(2) Prevederile alin.(1) se aplică şi în cazul pensiilor de 
invaliditate stabilite pe baza legislaţiei anterioare, 
devenite pensii conform prevederilor art.156 alin.(1), la 
modificarea încadrării într-un alt grad de invaliditate. 
 
(3) Prevederile alin.(1) și (2) se aplică numai pensiilor 
care nu au intrat sub incidența dispozițiilor art.157. 
 

cuvenită soţului supravieţuitor, se recalculează potrivit 
prezentei legi, cu păstrarea condiţiilor existente la data 
deciziei iniţiale. 
 
(2) Prevederile alin.(1) se aplică şi în cazul pensiilor de 
invaliditate stabilite pe baza legislaţiei anterioare, 
devenite pensii conform prevederilor art.157 alin.(1), la 
modificarea încadrării într-un alt grad de invaliditate. 
 
(3) Prevederile alin.(1) și (2) se aplică numai pensiilor 
care nu au intrat sub incidența dispozițiilor art.158. 
 
Autori: membrii comisiei  
 

226.   
Art.163. - (1) În situația persoanelor care au beneficiat 
de majorarea prevăzută la art.151 alin.(4) și fac dovada 
venitului total lunar realizat, brut sau net,  pensia se 
recalculează în condițiile art.97 alin.(5) și alin.(8) . 
 
(2) În situația în care, cuantumul pensiei recalculat 
conform alin.(1) este mai mic decât cuantumul pensiei 
rezultat prin aplicarea majorării prevăzută la art.151 
alin.(4), se acordă acesta din urmă. 
 
(3) De prevederile alin.(1) și (2) beneficiază și 
persoanele ale căror drepturi de pensie au fost stabilite 
până la intrarea în vigoare a prezentei legi. 
 

 
Art.164. - (1) În situația persoanelor care au beneficiat 
de majorarea prevăzută la art.152 alin.(4) și fac dovada 
venitului total lunar realizat, brut sau net,  pensia se 
recalculează în condițiile art.98 alin.(5) și alin.(8) . 
 
(2) În situația în care, cuantumul pensiei recalculat 
conform alin.(1) este mai mic decât cuantumul pensiei 
rezultat prin aplicarea majorării prevăzută la art.152 
alin.(4), se acordă acesta din urmă. 
 
Alin.(3) nemodificat  
 
Autori: membrii comisiei  
 
 

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă. 
 
Pentru o trimitere corectă, având în 
vedere introducerea unui nou articol.  
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227.   
Art.164. - Litigiile care se referă la drepturile ce fac 
obiectul prezentei legi, aflate pe rolul instanţelor 
judecătorești la data intrării în vigoare a acesteia, se vor 
judeca potrivit legii în baza căreia a fost stabilit dreptul. 
 

 
Devine art.165 nemodificat  

 

228.   
Art.165. - (1) Modelul contractelor de asigurare socială 
se aprobă prin ordin al ministrului muncii și justiției 
sociale. 
(2) Modelul deciziilor de pensie și al deciziilor de 
stabilire a drepturilor prevăzute de legile cu caracter 
special se aprobă prin ordin al președintelui CNPP. 
 

 
Devine art.166 nemodificat  

 

229.   
Art.166. - Cererile înregistrate şi nesoluţionate până la 
data intrării în vigoare a prezentei legi se soluţionează 
conform normelor legale existente la data depunerii 
cererii. 
 

 
Devine art.167 nemodificat  

 

230.   
Art.167. - (1) Pensiile stabilite în fostul sistem de pensii 
și alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor 
anterior datei de 1 aprilie 2001, devenite pensii conform 
prevederilor art.156 alin.(1) se recalculează, din oficiu, 
în conformitate cu prevederile prezentei legi, în termen 
de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. 
 
(2) În situația în care cuantumul pensiei rezultat ca 
urmare a aplicării prevederilor alin.(1) este mai mic 

 
Art.168. - (1) Pensiile stabilite în fostul sistem de pensii 
și alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor 
anterior datei de 1 aprilie 2001, devenite pensii conform 
prevederilor art.157 alin.(1) se recalculează, din oficiu, 
în conformitate cu prevederile prezentei legi, în termen 
de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. 
 
(2) În situația în care cuantumul pensiei rezultat ca 
urmare a aplicării prevederilor alin.(1) este mai mic 

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă. 
 
Pentru o trimitere corectă, având în 
vedere introducerea unui nou articol.  
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decât cel prevăzut la art.90 se acordă cuantumul minim 
al pensiei.  
 
(3) Pensiile recalculate conform prevederilor alin.(1) și 
(2) se cuvin și se plătesc începând cu data intrării în 
vigoare a prezentei legi. 
 
(4) Prevederile art.157 se aplică pensiilor prevăzute la 
alin.(1) după recalculare. 
 

decât cel prevăzut la art.91 se acordă cuantumul minim 
al pensiei.  
 
Alin.(3) nemodificat  
 
 
 
(4) Prevederile art.158 se aplică pensiilor prevăzute la 
alin.(1), după recalculare. 
 
Autori: membrii comisiei  
 

231.   
CAPITOLUL II 
Dispoziţii finale 
 

 
Nemodificat  

 

232.   
Art.168. - (1) În cazul sumelor încasate necuvenit cu 
titlu de prestații de asigurări sociale/alte drepturi 
prevăzute de legi speciale, casele teritoriale de pensii 
emit decizii de recuperare, prin care se stabilește în 
sarcina beneficiarilor obligația de restituire a acestor 
sume. 
(2) Sumele prevăzute la alin.(1) se stabilesc cu 
respectarea termenului general de prescripție a dreptului 
la acțiune, de 3 ani, calculat de la data constatării. 
(3) Decizia de recuperare a sumelor încasate necuvenit 
cu titlu de prestații de asigurări sociale/alte drepturi 
prevăzute de legi speciale constituie titlu executoriu. 
(4) Debitele reprezentând prestații de asigurări 

 
Devine art.169 nemodificat  
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sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale, mai mici 
de 40 lei, nu se mai urmăresc.  
(5) Actualizarea sumei prevăzute la alin.(4), ca urmare a 
modificării prevederilor legale în materie, se face prin 
ordin al președintelui CNPP. 
(6) Sumele rămase nerecuperate după decesul 
beneficiarilor nu se mai urmăresc.   
(7) În cazul sumelor cu titlu de prestații de asigurări 
sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale virate din 
eroare, ulterior decesului, în contul bancar al titularului, 
eroare determinată de necomunicarea, până la data 
efectuării viramentului, prin orice mijloace, către casa 
teritorială de pensii, a cauzei de încetare a plății 
drepturilor, aceasta are obligația de a efectua demersuri 
în vederea identificării persoanei care a încasat sumele 
respective. 
(8) În situația în care, în urma demersurilor efectuate, 
persoana care a încasat necuvenit prestația nu poate fi 
identificată în termen de 3 ani de la data decesului 
titularului dreptului, suma încasată necuvenit nu se mai 
urmărește. 
 

233.   
Art.169. - (1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de 
prestaţii de asigurări sociale, ca urmare a unei 
infracţiuni săvârşite de beneficiar, se recuperează de la 
acesta, de la data primei plăţi, plus dobânzile aferente, 
până la recuperarea integrală a prejudiciului. 
(2) Sumele stabilite în conformitate cu prevederile 
alin.(1), rămase nerecuperate de la asiguraţii decedaţi, 

 
Devine art.170 nemodificat  
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nu se mai urmăresc. 
 

234.   
Art.170. - (1) Prin derogare de la prevederile art.226 
alin.(10) din Codul de procedură fiscală, debitele 
provenite din prestaţii de asigurări sociale/alte drepturi 
prevăzute de legi speciale se recuperează prin 
reţinere/compensare din/cu drepturile lunare plătite 
debitorului prin casele teritoriale de pensii. 
(2)  Reţinerile/compensările prevăzute la alin.(1) se 
efectuează de casele teritoriale de pensii, cu respectarea 
termenului general de prescripţie a dreptului la acțiune 
de 3 ani, calculat de la data emiterii deciziei de 
recuperare. 
(3) În cazul în care se constată că recuperarea debitului 
conform prevederilor alin. (1) şi (2) nu se poate face în 
termenul general de prescripţie de 3 ani, casa teritorială 
de pensii transmite titlul executoriu organului fiscal 
central, în vederea punerii în executare silită, potrivit 
prevederilor Legii nr.207/2015, cu modificările și 
completările ulterioare. 
(4) Prevederile alin.(3) se aplică și în situația în care pe 
parcursul recuperării debitului prin reținere/compensare 
se constată că au intervenit modificări în situația 
debitorului care nu mai fac posibilă recuperarea. 
(5)  Debitele recuperate în condiţiile alin.(1)-(4) se fac 
venit la bugetul din care au fost finanţate sumele 
încasate necuvenit. 
(6) În situaţia prevăzută la alin.(3) și (4), procedura de 
transmitere, de către casele teritoriale de pensii, a 

 
Devine art.171 nemodificat  

 



147 

 

Nr. 
crt. Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

titlurilor executorii, se stabilește  prin ordin comun al 
ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii şi 
justiţiei sociale. 
 

235.   
Art.171. - Bazele de date privind asiguraţii și 
beneficiarii sistemului public de pensii sunt proprietatea 
CNPP şi au caracter confidenţial. 
 

 
Devine art.172 nemodificat  

 

236.   
Art.172 alin.(1)-(2) 
 
Art.172. - (1) Cuantumul pensiei pentru invaliditate 
stabilit conform prezentei legi, a cărei cauză o constituie 
accidentul de muncă sau boala profesională, se suportă 
din sumele prevăzute pentru asigurarea la accidente de 
muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor 
sociale de stat. 
(2) Prevederile alin.(1) se aplică şi în cazul pensiei 
pentru urmaş, dacă decesul susţinătorului s-a produs ca 
urmare a unui accident de muncă sau a unei boli 
profesionale. 
 

 
Art.172 devine art.173 
 
Alin.(1)-(2) nemodificate 

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă. 

237.   
Art.172 alin.(3)-(4) 
 
(3) În cazul pensiilor din sistemul public de pensii 
provenite din fostul sistem de asigurări sociale al 
agricultorilor, cuantumul pensiei aferent punctajelor 
medii anuale se suportă de la bugetul de stat. 

 
 
 
(3) În cazul pensiilor din sistemul public de pensii 
provenite din fostul sistem de asigurări sociale al 
agricultorilor, cuantumul pensiei se suportă de la 
bugetul de stat. 

 
 
 
 
Corectare eroare materială având în 
vedere noua formulă de calcul a 
pensiilor (punctajul mediu anual nu se 
mai regăsește în noua lege). 
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(4) Se suportă, de asemenea, de la bugetul de stat partea 
din cuantumul pensiei aferentă punctajelor medii 
anuale obţinute prin valorificarea, după data de 1 aprilie 
2001, a fiecărui an util realizat în cadrul fostelor unităţi 
agricole cooperatiste, a fiecărui an de contribuţie realizat 
de ţăranii cu gospodărie individuală din zonele 
necooperativizate, până la data intrării în vigoare a Legii 
nr.80/1992, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi a perioadelor de contribuţie 
realizate, conform acestei legi, după data de 29 iulie 
1992 şi până la data de 1 aprilie 2001. 
 

 
(4) Se suportă, de asemenea, de la bugetul de stat, şi 
partea din cuantumul pensiei aferentă numărului de 
puncte obţinute prin valorificarea, după data de 1 aprilie 
2001, a fiecărui an util realizat în cadrul fostelor unităţi 
agricole cooperatiste, a fiecărui an de contribuţie realizat 
de ţăranii cu gospodărie individuală din zonele 
necooperativizate, până la data intrării în vigoare a Legii 
nr.80/1992, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi a perioadelor de contribuţie 
realizate, conform acestei legi, după data de 29 iulie 
1992 şi până la data de 1 aprilie 2001. 
 
Autori: membrii comisiei  
 

238.   
Art.172 alin.(5)-(6) 
 
(5) Prevederile alin.(1) - (4) se aplică şi în situaţia 
pensiilor stabilite anterior intrării în vigoare a prezentei 
legi. 
(6) Ajutorul pentru soțul supraviețuitor se suportă din 
bugetul de stat. 
 

 
Nemodificate 

 
 
 
 
 
 
 
 

239.   
Art.173. - (1) Pentru efectuarea operaţiunilor legate de 
întocmirea şi transmiterea documentelor de plată a 
prestaţiilor stabilite și achitate de către alte instituții, 
CNPP încasează contravaloarea cheltuielilor materiale şi 
a manoperei aferente serviciilor efectuate. 

 
Devine art.174 nemodificat  
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(2) Sumele rezultate ca urmare a aplicării prevederilor 
alin.(1) constituie venituri ale bugetului asigurărilor 
sociale de stat.  
 

240.   
Art.174. - Expertizele dispuse de instanţele 
judecătoreşti în litigiile privind asigurările sociale se 
efectuează și de experți tehnici extrajudiciari pregătiți în 
Centrul Naţional de Formare și Pregătire Profesională, 
din subordinea CNPP. 
 

 
Devine art.175 nemodificat  

 

241.   
Art.175. - (1) Între sistemul public de pensii şi sistemele 
proprii de asigurări sociale neintegrate acestuia se 
recunosc reciproc stagiile de cotizare, respectiv 
vechimea în muncă sau vechimea în serviciu, în vederea 
deschiderii drepturilor de pensie. În aceste situații, 
pensia din sistemul public de pensii se stabilește numai 
pentru perioadele de stagiu de cotizare realizate în acest 
sistem. 
(2) Perioadele asimilate stagiului de cotizare, prevăzute 
la art.14 alin.(1), care constituie şi vechime în muncă 
sau în serviciu în sistemele proprii de asigurări sociale 
neintegrate sistemului public de pensii, se iau în calcul, 
în unul dintre sisteme, în urma exprimării opțiunii de 
către solicitant.  
 
 
 
 

 
Devine art.176 nemodificat  
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242.   
Art.176. - (1) Persoanele care îndeplinesc condiţiile 
pentru obţinerea mai multor pensii de serviciu, 
reglementate de legi cu caracter special, optează pentru 
obţinerea uneia dintre acestea. 
(2) Prevederile alin.(1) nu se aplică în situația în care 
persoana îndeplinește atât condițiile pentru acordarea 
unei pensii de serviciu, reglementate de legi cu caracter 
special, cât și cele pentru acordarea unei pensii dintr-un 
sistem propriu de asigurări sociale neintegrat sistemului 
public de pensii. 
 

 
Devine art.177 nemodificat  

 

243.   
Art.177. - Prin depunerea cererii în vederea acordării 
drepturilor prevăzute de prezenta lege, persoana în 
cauză își exprimă consimțământul în mod expres și 
neechivoc pentru prelucrarea datelor cu caracter 
personal, în scopul stabilirii și plății drepturilor 
cuvenite, în condițiile prezentei legi și a Regulamentului 
(UE) 2016/679 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 27 aprilie 2016. 
 

 
Devine art.178 nemodificat 

 

244.   
Art.178. - (1) Contractele de prestări servicii 
medicale încheiate de  către CNPP prin unitățile 
subordonate cu unități sanitare de specialitate, 
conform prevederilor art.72 din Legea nr.263/2010, 
cu modificările și completările ulterioare, se 
derulează până la sfârșitul exercițiului bugetar al 
anului în care prezenta lege intră în vigoare. 

 
Art.178 devine art.179 
 
Alin.(1) se elimină. 
 
 
 
 

 
În corelare cu modificarea propusă la 
art. 66 alin. (1), devenit art.67 alin.(1). 
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(2) Contractele de asigurare socială aflate în derulare la 
data intrării în vigoare a prezentei legi se reziliază de 
drept la data abrogării Legii nr.263/2010, cu 
modificările și completările ulterioare. 
 
(3) Eventualele sume neachitate până la data rezilierii 
contractului reprezentând contribuții de asigurări sociale 
și după caz, dobânzi și penalități, nu se mai urmăresc. 
Stagiul  de  cotizare se constituie numai din perioadele 
pentru care s-au plătit sumele reprezentând contribuția 
de asigurări sociale și după caz, dobânzile și penalitățile 
calculate și se valorifică la stabilirea dreptului la pensie. 
 

 
Alin.(2) devine alin.(1) nemodificat 
 
 
 
 
Alin.(3) devine alin.(2) nemodificat 
 
Autori: membrii comisiei  

245.   
Art.179. - În aplicarea prezentei legi, se emit norme, la 
propunerea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, care 
se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 
 

 
Devine art.180 nemodificat  

 

246.   
Art.180. - Anexele nr. 1 - 9  fac parte integrantă din 
prezenta lege. 
 

 
Devine art.181 nemodificat  

 

247.   
Art.181. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 
septembrie 2021, cu excepţia: 
 
a) art.85 alin.(2) lit.a), care intră în vigoare la data de 1 
septembrie 2019; 
 

 
Art.182. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 
septembrie 2021, cu excepţia: 
 
a) art.86 alin.(2) lit.a), care intră în vigoare la data de 1 
septembrie 2019; 
 

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă. 
 
Pentru trimiteri corecte, având în 
vedere introducerea unui nou articol.  
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b) art.85 alin.(2) lit.b), care intră în vigoare la data de 1 
septembrie 2020; 
 
c) art.138, art.144, art.147 alin.(2), art. 156 alin.(2) și 
(5) și art.182 alin.(1), care intră în vigoare la 3 zile de la 
data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 
 
(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi, 
președintele CNPP și membrii consiliului de 
administrație își continuă mandatul început în 
conformitate cu prevederile Legii nr.263/2010, cu 
modificările și completările ulterioare, până la 
împlinirea termenului pentru care au fost numiți, cu 
excepția situațiilor prevăzute la art.123 alin.(8).   
 

 
b) art.86 alin.(2) lit.b), care intră în vigoare la data de 1 
septembrie 2020; 
 
c) art.139, art.145, art.148 alin.(2), art. 157 alin.(2) și 
(5) și art.183 alin.(1), care intră în vigoare la 3 zile de la 
data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 
 
(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi, 
președintele CNPP și membrii consiliului de 
administrație își continuă mandatul început în 
conformitate cu prevederile Legii nr.263/2010, cu 
modificările și completările ulterioare, până la 
împlinirea termenului pentru care au fost numiți, cu 
excepția situațiilor prevăzute la art.124 alin.(8).   
 
Autori: membrii comisiei  
 

248.   
Art.182. - (1) La data intrării în vigoare a prevederilor 
art.138 din prezenta lege se abrogă art.149 alin.(1) și (2) 
din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.852 din 20 decembrie 2010, cu modificările 
și completările ulterioare. 
 
(2) La data de 1 septembrie 2019 se abrogă art.102 
din Legea nr.263/2010, cu modificările și 
completările ulterioare. 

 
Art.183. – (1) La data intrării în vigoare a prevederilor 
art.139 din prezenta lege se abrogă art.149 alin.(1) și (2) 
şi art.102 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar 
de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.852 din 20 decembrie 2010, cu 
modificările și completările ulterioare. 
 
Alin.(2) se elimină 
 
 

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă. 
 
Pentru o trimitere corectă, având în 
vedere introducerea unui nou articol.  
S-a preluat de la alin.(2), întrucât s-a 
propus abrogarea la aceeaşi dată cu 
prevederile art.149 alin.(1) şi (2).  
 
Pentru evitarea paralelismului în 
reglementarea valorii punctului de 
pensie, care, până în anul 2021, este 
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(3) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: 
a) Legea nr.263/2010, cu modificările și completările 
ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.852 din 20 decembrie 2010, și actele 
subsecvente emise în baza acesteia; 
b) Hotărârea Guvernului nr.257/2011 pentru aprobarea 
Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice, cu 
completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.214 din 28 martie 2011;  
c) prevederile referitoare la pensionarii sistemului public 
de pensii, din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime 
garantate, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.107 din 23 februarie 2009, aprobată de 
Legea nr.196/2009, cu modificările ulterioare. 
 

 
Alin.(3) devine alin.(2) nemodificat  
 
 
Autori reformulare alin.(1): membrii comisiei 
 
Autori eliminare alin.(2): membrii comisiei şi deputaţi 
Florin Roman, Victor Ponta, Mircea Banias, Nicolae 
Bănicioiu, Sorin Cîmpeanu, Daniel Constantin, Mircea-
Titus Dobre, Eugen Durbacă, Mihaela Huncă, Emilia-
Marilena Meiroșu, Cătălin Nechifor, Gabriela Podașcă, 
Alin Văcaru, Ion Mocioalcă, Mihai Valentin Popa, 
Mihai Mohaci, Ion Spânu şi senator Carmen Hărău 
 

prevăzută la art. 85 alin. (2) devenit 
art.86 alin.(2). 
 

249.   
Anexa nr.1 
 

 
Nemodificată 

 

250.   
Anexa nr.2 
 

 
Nemodificată 

 

251.   
Anexa nr.3 

 

 
Nemodificată 

 

252.   
Anexa nr.4 
 

 
Nemodificată 
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253.   
Anexa nr.5 
 

VÂRSTE STANDARD 
de pensionare și stagii complete de cotizare 

 
Femei 

 

Luna şi anul 
naşterii 

Luna şi anul 
pensionării 

Vârsta 
asiguratului la 

ieşirea la 
pensie 

(ani/luni) 

Stagiul 
complet 

de cotizare 
(ani/luni) 

Iulie 1958 Septembrie 
2019 

61/2 31/2 

August 1958 Octombrie 2019 61/2 31/2 

Septembrie 
1958 

Noiembrie 2019 
61/2 31/2 

Octombrie 1958 Ianuarie 2020 61/3 31/3 

Noiembrie 1958 Februarie 2020 61/3 31/3 

Decembrie 1958 Martie 2020 61/3 31/3 

Ianuarie 1959 Mai 2020 61/4 31/4 

Februarie 1959 Iunie 2020 61/4 31/4 

Martie 1959 Iulie 2020 61/4 31/4 

Aprilie 1959 Septembrie 
2020 

61/5 31/5 

Mai 1959 Octombrie 2020 61/5 31/5 

Iunie 1959 Noiembrie 2020 61/5 31/5 

Iulie 1959 Ianuarie 2021 61/6 31/6 

August 1959 
 

Februarie 2021 
61/6 31/6 

 
 
 

VÂRSTE STANDARD DE PENSIONARE, 
stagii complete şi stagii minime de cotizare 

 
1. Femei 
 

Luna şi anul 
naşterii 

Luna şi anul 
pensionării 

Vârsta 
asiguratului 
la ieşirea la 

pensie 
(ani/luni) 

Stagiul 
complet 

de 
cotizare 

(ani/luni) 

Stagiul 
minim de 
cotizare 

(ani/luni) 

Aprilie 1944 Aprilie 2001 57/0 25/0 10/0 

Mai 1944 Mai 2001 57/0 25/0 10/0 

Iunie 1944 Iunie 2001 57/0 25/0 10/0 

Iulie 1944 Iulie 2001 57/0 25/0 10/0 

August 1944 August 2001 57/0 25/0 10/0 

Septembrie 
1944 

Septembrie 
2001 

57/0 25/0 10/0 

Octombrie 
1944 

Octombrie 
2001 

57/0 25/0 10/0 

Noiembrie 
1944 

Noiembrie 
2001 

57/0 25/0 10/0 

Decembrie 
1944 

Decembrie 
2001 

57/0 25/0 10/0 

Ianuarie 1945 Ianuarie 2002 57/0 25/0 10/0 

Februarie 1945 Februarie 2002 57/0 25/0 10/0 

Martie 1945 Martie 2002 57/0 25/0 10/0 

Aprilie 1945 Mai 2002 57/1 25/1 10/1 

Mai 1945 Iunie 2002 57/1 25/1 10/1 

Iunie 1945 Iulie 2002 57/1 25/1 10/1 

 
Pentru evitarea interpretărilor 
referitoare la vârsta standard și stagiul 
complet de cotizare, corespunzătoare 
datei nașterii, elemente necesare atât în 
vederea recalculării pensiilor conform 
art.157 (devenit art.158 în urma 
renumerotării), pentru acordarea 
ajutorului lunar, cât și pentru acordarea 
pensiilor pentru persoanele care 
optează pentru rămânerea în activitate 
și pensionarea după împlinirea vârstei 
standard de pensionare, este necesară 
menţinerea anexei nr.5 în forma 
prevăzută în Legea nr.263/2010. 
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Septembrie 
1959 

Martie 2021 
61/6 31/6 

Octombrie 1959 Mai 2021 61/7 31/7 

Noiembrie 1959 Iunie 2021 61/7 31/7 

Decembrie 1959 Iulie 2021 61/7 31/7 

Ianuarie 1960 Septembrie 
2021 

61/8 31/8 

Februarie 1960 Octombrie 2021 61/8 31/8 

Martie 1960 Noiembrie 2021 61/8 31/8 

Aprilie 1960 Ianuarie 2022 61/9 31/9 

Mai 1960 Februarie 2022 61/9 31/9 

Iunie 1960 Martie 2022 61/9 31/9 

Iulie 1960 Mai 2022 61/10 31/10 

August 1960 Iunie 2022 61/10 31/10 

Septembrie 
1960 

Iulie 2022 
61/10 31/10 

Octombrie 1960 Septembrie 
2022 

61/11 31/11 

Noiembrie 1960 Octombrie 2022 61/11 31/11 

Decembrie 1960 Noiembrie 2022 61/11 31/11 

Ianuarie 1961 Ianuarie 2023 62/0 32/0 

Februarie 1961 Februarie 2023 62/0 32/0 

Martie 1961 Martie 2023 62/0 32/1 

Aprilie 1961 Aprilie 2023 62/0 32/1 

Mai 1961 Mai 2023 62/0 32/2 

Iunie 1961 Iulie 2023 62/1 32/2 

Iulie 1961 August 2023 62/1 32/3 

August 1961 Septembrie 
2023 
 

62/1 32/3 

Iulie 1945 August 2002 57/1 25/1 10/1 

August 1945 Septembrie 
2002 

57/1 25/1 10/1 

Septembrie 
1945 

Noiembrie 
2002 

57/2 25/2 10/2 

Octombrie 
1945 

Decembrie 
2002 

57/2 25/2 10/2 

Noiembrie 
1945 

Ianuarie 2003 57/2 25/2 10/2 

Decembrie 
1945 

Februarie 2003 57/2 25/2 10/2 

Ianuarie 1946 Martie 2003 57/2 25/2 10/2 

Februarie 1946 Mai 2003 57/3 25/3 10/3 

Martie 1946 Iunie 2003 57/3 25/3 10/3 

Aprilie 1946 Iulie 2003 57/3 25/3 10/3 

Mai 1946 August 2003 57/3 25/3 10/3 

Iunie 1946 Septembrie 
2003 

57/3 25/3 10/3 

Iulie 1946 Noiembrie 
2003 

57/4 25/4 10/4 

August 1946 Decembrie 
2003 

57/4 25/4 10/4 

Septembrie 
1946 

Ianuarie 2004 57/4 25/4 10/4 

Octombrie 
1946 

Februarie 2004 57/4 25/4 10/4 

Noiembrie 
1946 

Martie 2004 57/4 25/4 10/4 

Decembrie 
1946 

Mai 2004 57/5 25/5 10/5 

Ianuarie 1947 Iunie 2004 57/5 25/5 10/5 

Februarie 1947 Iulie 2004 57/5 25/5 10/5 
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Septembrie 
1961 

Octombrie 2023 
62/1 32/4 

Octombrie 1961 Noiembrie 2023 62/1 32/4 

Noiembrie 1961 Ianuarie 2024 62/2 32/5 

Decembrie 1961 Februarie 2024 62/2 32/5 

Ianuarie 1962 Martie 2024 62/2 32/6 

Februarie 1962 Aprilie 2024 62/2 32/6 

Martie 1962 Mai 2024 62/2 32/7 

Aprilie 1962 Iulie 2024 62/3 32/7 

Mai 1962 August 2024 62/3 32/8 

Iunie 1962 Septembrie 
2024 

62/3 32/8 

Iulie 1962 Octombrie 2024 62/3 32/9 

August 1962 Noiembrie 2024 62/3 32/9 

Septembrie 
1962 

Ianuarie 2025 
62/4 32/10 

Octombrie 1962 Februarie 2025 62/4 32/10 

Noiembrie 1962 Martie 2025 62/4 32/11 

Decembrie 1962 Aprilie 2025 62/4 32/11 

Ianuarie 1963 Mai 2025 62/4 33/0 

Februarie 1963 Iulie 2025 62/5 33/0 

Martie 1963 August 2025 62/5 33/1 

Aprilie 1963 Septembrie 
2025 

62/5 33/1 

Mai 1963 Octombrie 2025 62/5 33/2 

Iunie 1963  Noiembrie 2025 62/5 33/2 

Iulie 1963 Ianuarie 2026 62/6 33/3 

August 1963 Februarie 2026 62/6 33/3 

Septembrie 
1963 

Martie 2026 
62/6 33/4 

Martie 1947 August 2004 57/5 25/5 10/5 

Aprilie 1947 Septembrie 
2004 

57/5 25/5 10/5 

Mai 1947 Noiembrie 
2004 

57/6 25/6 10/6 

Iunie 1947 Decembrie 
2004 

57/6 25/6 10/6 

Iulie 1947 Ianuarie 2005 57/6 25/6 10/6 

August 1947 Februarie 2005 57/6 25/6 10/6 

Septembrie 
1947 

Martie 2005 57/6 25/6 10/6 

Octombrie 
1947 

Mai 2005 57/7 25/7 10/7 

Noiembrie 
1947 

Iunie 2005 57/7 25/7 10/7 

Decembrie 
1947 

Iulie 2005 57/7 25/7 10/7 

Ianuarie 1948 Septembrie 
2005 

57/8 25/8 10/8 

Februarie 1948 Octombrie 
2005 

57/8 25/8 10/8 

Martie 1948 Noiembrie 
2005 

57/8 25/8 10/8 

Aprilie 1948 Ianuarie 2006 57/9 25/9 10/9 

Mai 1948 Februarie 2006 57/9 25/9 10/9 

Iunie 1948 Martie 2006 57/9 25/9 10/9 

Iulie 1948 Mai 2006 57/10 25/10 10/10 

August 1948 Iunie 2006 57/10 25/10 10/10 

Septembrie 
1948 

Iulie 2006 57/10 25/10 10/10 

Octombrie 
1948 

Septembrie 
2006 

57/11 25/11 10/11 
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Octombrie 1963 Aprilie 2026 62/6 33/4 

Noiembrie 1963 Mai 2026 62/6 33/5 

Decembrie 1963 Iulie 2026 62/7 33/5 

Ianuarie 1964 August 2026 62/7 33/6 

Februarie 1964 Septembrie 
2026 

62/7 33/6 

Martie 1964 Octombrie 2026 62/7 33/7 

Aprilie 1964 Noiembrie 2026 62/7 33/7 

Mai 1964 Ianuarie 2027 62/8 33/8 

Iunie 1964 Februarie 2027 62/8 33/8 

Iulie 1964 Martie 2027 62/8 33/9 

August 1964 Aprilie 2027 62/8 33/9 

Septembrie 
1964 

Mai 2027 
62/8 33/10 

Octombrie 1964 Iulie 2027 62/9 33/10 

Noiembrie 1964 August 2027 62/9 33/11 

Decembrie 1964 Septembrie 
2027 

62/9 33/11 

Ianuarie 1965 Octombrie 2027 62/9 34/0 

Februarie 1965 Noiembrie 2027 62/9 34/0 

Martie 1965 Ianuarie 2028 62/10 34/1 

Aprilie 1965 Februarie 2028 62/10 34/1 

Mai 1965 Martie 2028 62/10 34/2 

Iunie 1965 Aprilie 2028 62/10 34/2 

Iulie 1965 Mai 2028 62/10 34/3 

August 1965 Iunie 2028 62/10 34/3 

Septembrie 
1965 

Iulie 2028 
62/10 34/4 

Octombrie 1965 August 2028 62/10 34/4 

Noiembrie 
1948 

Octombrie 
2006 

57/11 25/11 10/11 

Decembrie 
1948 

Noiembrie 
2006 

57/11 25/11 10/11 

Ianuarie 1949 Ianuarie 2007 58/0 26/0 11/0 

Februarie 1949 Februarie 2007 58/0 26/0 11/0 

Martie 1949 Martie 2007 58/0 26/0 11/0 

Aprilie 1949 Mai 2007 58/1 26/2 11/2 

Mai 1949 Iunie 2007 58/1 26/2 11/2 

Iunie 1949 Iulie 2007 58/1 26/2 11/2 

Iulie 1949 Septembrie 
2007 

58/2 26/4 11/4 

August 1949 Octombrie 
2007 

58/2 26/4 11/4 

Septembrie 
1949 

Noiembrie 
2007 

58/2 26/4 11/4 

Octombrie 
1949 

Ianuarie 2008 58/3 26/6 11/6 

Noiembrie 
1949 

Februarie 2008 58/3 26/6 11/6 

Decembrie 
1949 

Martie 2008 58/3 26/6 11/6 

Ianuarie 1950 Mai 2008 58/4 26/8 11/8 

Februarie 1950 Iunie 2008 58/4 26/8 11/8 

Martie 1950 Iulie 2008 58/4 26/8 11/8 

Aprilie 1950 Septembrie 
2008 

58/5 26/10 11/10 

Mai 1950 Octombrie 
2008 

58/5 26/10 11/10 

Iunie 1950 Noiembrie 
2008 

58/5 26/10 11/10 

Iulie 1950 Ianuarie 2009 58/6 27/0 12/0 
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Noiembrie 1965 Septembrie 
2028 

62/10 34/5 

Decembrie 1965 Octombrie 2028 62/10 34/5 

Ianuarie 1966 Noiembrie 2028 62/10 34/6 

Februarie 1966 Ianuarie 2029 62/11 34/6 

Martie 1966 Februarie 2029 62/11 34/7 

Aprilie 1966 Martie 2029 62/11 34/7 

Mai 1966 Aprilie 2029 62/11 34/8 

Iunie 1966 Mai 2029 62/11 34/8 

Iulie 1966 Iunie 2029 62/11 34/9 

August 1966 Iulie 2029 62/11 34/9 

Septembrie 
1966 

August 2029 
62/11 34/10 

Octombrie 1966 Septembrie 
2029 

62/11 34/10 

Noiembrie 1966 Octombrie 2029 62/11 34/11 

Decembrie 1966 Noiembrie 2029 62/11 34/11 

Ianuarie 1967 Ianuarie 2030 63/0 35/0 

 
 

August 1950 Februarie 2009 58/6 27/0 12/0 

Septembrie 
1950 

Martie 2009 58/6 27/0 12/0 

Octombrie 
1950 

Mai 2009 58/7 27/2 12/2 

Noiembrie 
1950 

Iunie 2009 58/7 27/2 12/2 

Decembrie 
1950 

Iulie 2009 58/7 27/2 12/2 

Ianuarie 1951 Septembrie 
2009 

58/8 27/4 12/4 

Februarie 1951 Octombrie 
2009 

58/8 27/4 12/4 

Martie 1951 Noiembrie 
2009 

58/8 27/4 12/4 

Aprilie 1951 Ianuarie 2010 58/9 27/6 12/6 

Mai 1951 Februarie 2010 58/9 27/6 12/6 

Iunie 1951 Martie 2010 58/9 27/6 12/6 

Iulie 1951 Mai 2010 58/10 27/8 12/8 

August 1951 Iunie 2010 58/10 27/8 12/8 

Septembrie 
1951 

Iulie 2010 58/10 27/8 12/8 

Octombrie 
1951 

Septembrie 
2010 

58/11 27/10 12/10 

Noiembrie 
1951 

Octombrie 
2010 

58/11 27/10 12/10 

Decembrie 
1951 

Noiembrie 
2010 

58/11 27/10 12/10 

Ianuarie 1952 Ianuarie 2011 59/0 28/0 13/0 

Februarie 1952 Februarie 2011 59/0 28/0 13/0 

Martie 1952 Martie 2011 59/0 28/0 13/0 

Aprilie 1952 Mai 2011 59/1 28/2 13/2 
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Motivare 

Mai 1952 Iunie 2011 59/1 28/2 13/2 

Iunie 1952 Iulie 2011 59/1 28/2 13/2 

Iulie 1952 Septembrie 
2011 

59/2 28/4 13/4 

August 1952 Octombrie 
2011 

59/2 28/4 13/4 

Septembrie 
1952 

Noiembrie 
2011 

59/2 28/4 13/4 

Octombrie 
1952 

Ianuarie 2012 59/3 28/6 13/6 

Noiembrie 
1952 

Februarie 2012 59/3 28/6 13/6 

Decembrie 
1952 

Martie 2012 59/3 28/6 13/6 

Ianuarie 1953 Mai 2012 59/4 28/8 13/8 

Februarie 1953 Iunie 2012 59/4 28/8 13/8 

Martie 1953 Iulie 2012 59/4 28/8 13/8 

Aprilie 1953 Septembrie 
2012 

59/5 28/10 13/10 

Mai 1953 Octombrie 
2012 

59/5 28/10 13/10 

Iunie 1953 Noiembrie 
2012 

59/5 28/10 13/10 

Iulie 1953 Ianuarie 2013 59/6 29/0 14/0 

August 1953 Februarie 2013 59/6 29/0 14/0 

Septembrie 
1953 

Martie 2013 59/6 29/0 14/0 

Octombrie 
1953 

Mai 2013 59/7 29/2 14/2 

Noiembrie 
1953 
 

Iunie 2013 59/7 29/2 14/2 
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Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

Decembrie 
1953 

Iulie 2013 59/7 29/2 14/2 

Ianuarie 1954 Septembrie 
2013 

59/8 29/4 14/4 

Februarie 1954 Octombrie 
2013 

59/8 29/4 14/4 

Martie 1954 Noiembrie 
2013 

59/8 29/4 14/4 

Aprilie 1954 Ianuarie 2014 59/9 29/6 14/6 

Mai 1954 Februarie 2014 59/9 29/6 14/6 

Iunie 1954 Martie 2014 59/9 29/6 14/6 

Iulie 1954 Mai 2014 59/10 29/8 14/8 

August 1954 Iunie 2014 59/10 29/8 14/8 

Septembrie 
1954 

Iulie 2014 59/10 29/8 14/8 

Octombrie 
1954 

Septembrie 
2014 

59/11 29/10 14/10 

Noiembrie 
1954 

Octombrie 
2014 

59/11 29/10 14/10 

Decembrie 
1954 

Noiembrie 
2014 

59/11 29/10 14/10 

Ianuarie 1955 Ianuarie 2015 60/0 30/0 15/0 

Februarie 1955 Februarie 2015 60/0 30/0 15/0 

Martie 1955 Martie 2015 60/0 30/0 15/0 

Aprilie 1955 Mai 2015 60/1 30/1 15/0 

Mai 1955 Iunie 2015 60/1 30/1 15/0 

Iunie 1955 Iulie 2015 60/1 30/1 15/0 

Iulie 1955 Septembrie 
2015 

60/2 30/2 15/0 

August 1955 Octombrie 
2015 

60/2 30/2 15/0 
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Text propus de comisie 
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Motivare 

Septembrie 
1955 

Noiembrie 
2015 

60/2 30/2 15/0 

Octombrie 
1955 

Ianuarie 2016 60/3 30/3 15/0 

Noiembrie 
1955 

Februarie 2016 60/3 30/3 15/0 

Decembrie 
1955 

Martie 2016 60/3 30/3 15/0 

Ianuarie 1956 Mai 2016 60/4 30/4 15/0 

Februarie 1956 Iunie 2016 60/4 30/4 15/0 

Martie 1956 Iulie 2016 60/4 30/4 15/0 

Aprilie 1956 Septembrie 
2016 

60/5 30/5 15/0 

Mai 1956 Octombrie 
2016 

60/5 30/5 15/0 

Iunie 1956 Noiembrie 
2016 

60/5 30/5 15/0 

Iulie 1956 Ianuarie 2017 60/6 30/6 15/0 

August 1956 Februarie 2017 60/6 30/6 15/0 

Septembrie 
1956 

Martie 2017 60/6 30/6 15/0 

Octombrie 
1956 

Mai 2017 60/7 30/7 15/0 

Noiembrie 
1956 

Iunie 2017 60/7 30/7 15/0 

Decembrie 
1956 

Iulie 2017 60/7 30/7 15/0 

Ianuarie 1957 Septembrie 
2017 

60/8 30/8 15/0 

Februarie 1957 Octombrie 
2017 
 

60/8 30/8 15/0 
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crt. Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

Martie 1957 Noiembrie 
2017 

60/8 30/8 15/0 

Aprilie 1957 Ianuarie 2018 60/9 30/9 15/0 

Mai 1957 Februarie 2018 60/9 30/9 15/0 

Iunie 1957 Martie 2018 60/9 30/9 15/0 

Iulie 1957 Mai 2018 60/10 30/10 15/0 

August 1957 Iunie 2018 60/10 30/10 15/0 

Septembrie 
1957 

Iulie 2018 60/10 30/10 15/0 

Octombrie 
1957 

Septembrie 
2018 

60/11 30/11 15/0 

Noiembrie 
1957 

Octombrie 
2018 

60/11 30/11 15/0 

Decembrie 
1957 

Noiembrie 
2018 

60/11 30/11 15/0 

Ianuarie 1958 Ianuarie 2019 61/0 31/0 15/0 

Februarie 1958 Februarie 2019 61/0 31/0 15/0 

Martie 1958 Martie 2019 61/0 31/0 15/0 

Aprilie 1958 Mai 2019 61/1 31/1 15/0 

Mai 1958 Iunie 2019 61/1 31/1 15/0 

Iunie 1958 Iulie 2019 61/1 31/1 15/0 

Iulie 1958 Septembrie 
2019 

61/2 31/2 15/0 

August 1958 Octombrie 
2019 

61/2 31/2 15/0 

Septembrie 
1958 

Noiembrie 
2019 

61/2 31/2 15/0 

Octombrie 
1958 

Ianuarie 2020 61/3 31/3 15/0 

Noiembrie 
1958 

Februarie 2020 61/3 31/3 15/0 
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Text propus de comisie 
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Motivare 

Decembrie 
1958 

Martie 2020 61/3 31/3 15/0 

Ianuarie 1959 Mai 2020 61/4 31/4 15/0 

Februarie 1959 Iunie 2020 61/4 31/4 15/0 

Martie 1959 Iulie 2020 61/4 31/4 15/0 

Aprilie 1959 Septembrie 
2020 

61/5 31/5 15/0 

Mai 1959 Octombrie 
2020 

61/5 31/5 15/0 

Iunie 1959 Noiembrie 
2020 

61/5 31/5 15/0 

Iulie 1959 Ianuarie 2021 61/6 31/6 15/0 

August 1959 Februarie 2021 61/6 31/6 15/0 

Septembrie 
1959 

Martie 2021 61/6 31/6 15/0 

Octombrie 
1959 

Mai 2021 61/7 31/7 15/0 

Noiembrie 
1959 

Iunie 2021 61/7 31/7 15/0 

Decembrie 
1959 

Iulie 2021 61/7 31/7 15/0 

Ianuarie 1960 Septembrie 
2021 

61/8 31/8 15/0 

Februarie 1960 Octombrie 
2021 

61/8 31/8 15/0 

Martie 1960 Noiembrie 
2021 

61/8 31/8 15/0 

Aprilie 1960 Ianuarie 2022 61/9 31/9 15/0 

Mai 1960 Februarie 2022 61/9 31/9 15/0 

Iunie 1960 Martie 2022 61/9 31/9 15/0 

Iulie 1960 Mai 2022 61/10 31/10 15/0 

August 1960 Iunie 2022 61/10 31/10 15/0 
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crt. Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
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Motivare 

Septembrie 
1960 

Iulie 2022 61/10 31/10 15/0 

Octombrie 
1960 

Septembrie 
2022 

61/11 31/11 15/0 

Noiembrie 
1960 

Octombrie 
2022 

61/11 31/11 15/0 

Decembrie 
1960 

Noiembrie 
2022 

61/11 31/11 15/0 

Ianuarie 1961 Ianuarie 2023 62/0 32/0 15/0 

Februarie 1961 Februarie 2023 62/0 32/0 15/0 

Martie 1961 Martie 2023 62/0 32/1 15/0 

Aprilie 1961 Aprilie 2023 62/0 32/1 15/0 

Mai 1961 Mai 2023 62/0 32/2 15/0 

Iunie 1961 Iulie 2023 62/1 32/2 15/0 

Iulie 1961 August 2023 62/1 32/3 15/0 

August 1961 Septembrie 
2023 

62/1 32/3 15/0 

Septembrie 
1961 

Octombrie 
2023 

62/1 32/4 15/0 

Octombrie 
1961 

Noiembrie 
2023 

62/1 32/4 15/0 

Noiembrie 
1961 

Ianuarie 2024 62/2 32/5 15/0 

Decembrie 
1961 

Februarie 2024 62/2 32/5 15/0 

Ianuarie 1962 Martie 2024 62/2 32/6 15/0 

Februarie 1962 Aprilie 2024 62/2 32/6 15/0 

Martie 1962 Mai 2024 62/2 32/7 15/0 

Aprilie 1962 Iulie 2024 62/3 32/7 15/0 

Mai 1962 August 2024 
 

62/3 32/8 15/0 
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Motivare 

Iunie 1962 Septembrie 
2024 

62/3 32/8 15/0 

Iulie 1962 Octombrie 
2024 

62/3 32/9 15/0 

August 1962 Noiembrie 
2024 

62/3 32/9 15/0 

Septembrie 
1962 

Ianuarie 2025 62/4 32/10 15/0 

Octombrie 
1962 

Februarie 2025 62/4 32/10 15/0 

Noiembrie 
1962 

Martie 2025 62/4 32/11 15/0 

Decembrie 
1962 

Aprilie 2025 62/4 32/11 15/0 

Ianuarie 1963 Mai 2025 62/4 33/0 15/0 

Februarie 1963 Iulie 2025 62/5 33/0 15/0 

Martie 1963 August 2025 62/5 33/1 15/0 

Aprilie 1963 Septembrie 
2025 

62/5 33/1 15/0 

Mai 1963 Octombrie 
2025 

62/5 33/2 15/0 

Iunie 1963 Noiembrie 
2025 

62/5 33/2 15/0 

Iulie 1963 Ianuarie 2026 62/6 33/3 15/0 

August 1963 Februarie 2026 62/6 33/3 15/0 

Septembrie 
1963 

Martie 2026 62/6 33/4 15/0 

Octombrie 
1963 

Aprilie 2026 62/6 33/4 15/0 

Noiembrie 
1963 
 

Mai 2026 62/6 33/5 15/0 
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crt. Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

Decembrie 
1963 

Iulie 2026 62/7 33/5 15/0 

Ianuarie 1964 August 2026 62/7 33/6 15/0 

Februarie 1964 Septembrie 
2026 

62/7 33/6 15/0 

Martie 1964 Octombrie 
2026 

62/7 33/7 15/0 

Aprilie 1964 Noiembrie 
2026 

62/7 33/7 15/0 

Mai 1964 Ianuarie 2027 62/8 33/8 15/0 

Iunie 1964 Februarie 2027 62/8 33/8 15/0 

Iulie 1964 Martie 2027 62/8 33/9 15/0 

August 1964 Aprilie 2027 62/8 33/9 15/0 

Septembrie 
1964 

Mai 2027 62/8 33/10 15/0 

Octombrie 
1964 

Iulie 2027 62/9 33/10 15/0 

Noiembrie 
1964 

August 2027 62/9 33/11 15/0 

Decembrie 
1964 

Septembrie 
2027 

62/9 33/11 15/0 

Ianuarie 1965 Octombrie 
2027 

62/9 34/0 15/0 

Februarie 1965 Noiembrie 
2027 

62/9 34/0 15/0 

Martie 1965 Ianuarie 2028 62/10 34/1 15/0 

Aprilie 1965 Februarie 2028 62/10 34/1 15/0 

Mai 1965 Martie 2028 62/10 34/2 15/0 

Iunie 1965 Aprilie 2028 62/10 34/2 15/0 

Iulie 1965 Mai 2028 62/10 34/3 15/0 

August 1965 Iunie 2028 62/10 34/3 15/0 
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Text propus de comisie 
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Septembrie 
1965 

Iulie 2028 62/10 34/4 15/0 

Octombrie 
1965 

August 2028 62/10 34/4 15/0 

Noiembrie 
1965 

Septembrie 
2028 

62/10 34/5 15/0 

Decembrie 
1965 

Octombrie 
2028 

62/10 34/5 15/0 

Ianuarie 1966 Noiembrie 
2028 

62/10 34/6 15/0 

Februarie 1966 Ianuarie 2029 62/11 34/6 15/0 

Martie 1966 Februarie 2029 62/11 34/7 15/0 

Aprilie 1966 Martie 2029 62/11 34/7 15/0 

Mai 1966 Aprilie 2029 62/11 34/8 15/0 

Iunie 1966 Mai 2029 62/11 34/8 15/0 

Iulie 1966 Iunie 2029 62/11 34/9 15/0 

August 1966 Iulie 2029 62/11 34/9 15/0 

Septembrie 
1966 

August 2029 62/11 34/10 15/0 

Octombrie 
1966 

Septembrie 
2029 

62/11 34/10 15/0 

Noiembrie 
1966 

Octombrie 
2029 

62/11 34/11 15/0 

Decembrie 
1966 

Noiembrie 
2029 

62/11 34/11 15/0 

Ianuarie 1967 Ianuarie 2030 63/0 35/0 15/0 
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Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

 
2. Bărbaţi 
 

Luna şi anul 
naşterii 

Luna şi anul 
pensionării 

Vârsta 
asiguratului 
la ieşirea la 

pensie 
(ani/luni) 

Stagiul 
complet 

de 
cotizare 

(ani/luni) 

Stagiul 
minim  

de 
cotizare 

(ani/luni) 

Ianuarie 1939 Ianuarie 2001 62/0 30/0 10/0 

Februarie 1939 Februarie 2001 62/0 30/0 10/0 

Martie 1939 Martie 2001 62/0 30/0 10/0 

Aprilie 1939 Aprilie 2001 62/0 30/0 10/0 

Mai 1939 Mai 2001 62/0 30/0 10/0 

Iunie 1939 Iunie 2001 62/0 30/0 10/0 

Iulie 1939 Iulie 2001 62/0 30/0 10/0 

August 1939 August 2001 62/0 30/0 10/0 

Septembrie 
1939 

Septembrie 
2001 

62/0 30/0 10/0 

Octombrie 
1939 

Octombrie 
2001 

62/0 30/0 10/0 

Noiembrie 
1939 

Noiembrie 
2001 

62/0 30/0 10/0 

Decembrie 
1939 

Decembrie 
2001 

62/0 30/0 10/0 

Ianuarie 1940 Ianuarie 2002 62/0 30/0 10/0 

Februarie 1940 Februarie 2002 62/0 30/0 10/0 

Martie 1940 Martie 2002 62/0 30/0 10/0 

Aprilie 1940 Mai 2002 62/1 30/1 10/1 

Mai 1940 Iunie 2002 62/1 30/1 10/1 

Iunie 1940 Iulie 2002 62/1 30/1 10/1 

Iulie 1940 August 2002 62/1 30/1 10/1 
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Motivare 

August 1940 Septembrie 
2002 

62/1 30/1 10/1 

Septembrie 
1940 

Noiembrie 
2002 

62/2 30/2 10/2 

Octombrie 
1940 

Decembrie 
2002 

62/2 30/2 10/2 

Noiembrie 
1940 

Ianuarie 2003 62/2 30/2 10/2 

Decembrie 
1940 

Februarie 2003 62/2 30/2 10/2 

Ianuarie 1941 Martie 2003 62/2 30/2 10/2 

Februarie 1941 Mai 2003 62/3 30/3 10/3 

Martie 1941 Iunie 2003 62/3 30/3 10/3 

Aprilie 1941 Iulie 2003 62/3 30/3 10/3 

Mai 1941 August 2003 62/3 30/3 10/3 

Iunie 1941 Septembrie 
2003 

62/3 30/3 10/3 

Iulie 1941 Noiembrie 
2003 

62/4 30/4 10/4 

August 1941 Decembrie 
2003 

62/4 30/4 10/4 

Septembrie 
1941 

Ianuarie 2004 62/4 30/4 10/4 

Octombrie 
1941 

Februarie 2004 62/4 30/4 10/4 

Noiembrie 
1941 

Martie 2004 62/4 30/4 10/4 

Decembrie 
1941 

Mai 2004 62/5 30/5 10/5 

Ianuarie 1942 Iunie 2004 62/5 30/5 10/5 

Februarie 1942 Iulie 2004 62/5 30/5 10/5 

Martie 1942 August 2004 62/5 30/5 10/5 
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crt. Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
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Motivare 

Aprilie 1942 Septembrie 
2004 

62/5 30/5 10/5 

Mai 1942 Noiembrie 
2004 

62/6 30/6 10/6 

Iunie 1942 Decembrie 
2004 

62/6 30/6 10/6 

Iulie 1942 Ianuarie 2005 62/6 30/6 10/6 

August 1942 Februarie 2005 62/6 30/6 10/6 

Septembrie 
1942 

Martie 2005 62/6 30/6 10/6 

Octombrie 
1942 

Mai 2005 62/7 30/7 10/7 

Noiembrie 
1942 

Iunie 2005 62/7 30/7 10/7 

Decembrie 
1942 

Iulie 2005 62/7 30/7 10/7 

Ianuarie 1943 Septembrie 
2005 

62/8 30/8 10/8 

Februarie 1943 Octombrie 
2005 

62/8 30/8 10/8 

Martie 1943 Noiembrie 
2005 

62/8 30/8 10/8 

Aprilie 1943 Ianuarie 2006 62/9 30/9 10/9 

Mai 1943 Februarie 2006 62/9 30/9 10/9 

Iunie 1943 Martie 2006 62/9 30/9 10/9 

Iulie 1943 Mai 2006 62/10 30/10 10/10 

August 1943 Iunie 2006 62/10 30/10 10/10 

Septembrie 
1943 

Iulie 2006 62/10 30/10 10/10 

Octombrie 
1943 
 

Septembrie 
2006 

62/11 30/11 10/11 
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(autor amendament) 

Motivare 

Noiembrie 
1943 

Octombrie 
2006 

62/11 30/11 10/11 

Decembrie 
1943 

Noiembrie 
2006 

62/11 30/11 10/11 

Ianuarie 1944 Ianuarie 2007 63/0 31/0 11/0 

Februarie 1944 Februarie 2007 63/0 31/0 11/0 

Martie 1944 Martie 2007 63/0 31/0 11/0 

Aprilie 1944 Mai 2007 63/1 31/2 11/2 

Mai 1944 Iunie 2007 63/1 31/2 11/2 

Iunie 1944 Iulie 2007 63/1 31/2 11/2 

Iulie 1944 Septembrie 
2007 

63/2 31/4 11/4 

August 1944 Octombrie 
2007 

63/2 31/4 11/4 

Septembrie 
1944 

Noiembrie 
2007 

63/2 31/4 11/4 

Octombrie 
1944 

Ianuarie 2008 63/3 31/6 11/6 

Noiembrie 
1944 

Februarie 2008 63/3 31/6 11/6 

Decembrie 
1944 

Martie 2008 63/3 31/6 11/6 

Ianuarie 1945 Mai 2008 63/4 31/8 11/8 

Februarie 1945 Iunie 2008 63/4 31/8 11/8 

Martie 1945 Iulie 2008 63/4 31/8 11/8 

Aprilie 1945 Septembrie 
2008 

63/5 31/10 11/10 

Mai 1945 Octombrie 
2008 

63/5 31/10 11/10 

Iunie 1945 Noiembrie 
2008 

63/5 31/10 11/10 

Iulie 1945 Ianuarie 2009 63/6 32/0 12/0 
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August 1945 Februarie 2009 63/6 32/0 12/0 

Septembrie 
1945 

Martie 2009 63/6 32/0 12/0 

Octombrie 
1945 

Mai 2009 63/7 32/2 12/2 

Noiembrie 
1945 

Iunie 2009 63/7 32/2 12/2 

Decembrie 
1945 

Iulie 2009 63/7 32/2 12/2 

Ianuarie 1946 Septembrie 
2009 

63/8 32/4 12/4 

Februarie 1946 Octombrie 
2009 

63/8 32/4 12/4 

Martie 1946 Noiembrie 
2009 

63/8 32/4 12/4 

Aprilie 1946 Ianuarie 2010 63/9 32/6 12/6 

Mai 1946 Februarie 2010 63/9 32/6 12/6 

Iunie 1946 Martie 2010 63/9 32/6 12/6 

Iulie 1946 Mai 2010 63/10 32/8 12/8 

August 1946 Iunie 2010 63/10 32/8 12/8 

Septembrie 
1946 

Iulie 2010 63/10 32/8 12/8 

Octombrie 
1946 

Septembrie 
2010 

63/11 32/10 12/10 

Noiembrie 
1946 

Octombrie 
2010 

63/11 32/10 12/10 

Decembrie 
1946 

Noiembrie 
2010 

63/11 32/10 12/10 

Ianuarie 1947 Ianuarie 2011 64/0 33/0 13/0 

Februarie 1947 Februarie 2011 64/0 33/0 13/0 

Martie 1947 Martie 2011 64/0 33/0 13/0 

Aprilie 1947 Mai 2011 64/1 33/2 13/2 
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Mai 1947 Iunie 2011 64/1 33/2 13/2 

Iunie 1947 Iulie 2011 64/1 33/2 13/2 

Iulie 1947 Septembrie 
2011 

64/2 33/4 13/4 

August 1947 Octombrie 
2011 

64/2 33/4 13/4 

Septembrie 
1947 

Noiembrie 
2011 

64/2 33/4 13/4 

Octombrie 
1947 

Ianuarie 2012 64/3 33/6 13/6 

Noiembrie 
1947 

Februarie 2012 64/3 33/6 13/6 

Decembrie 
1947 

Martie 2012 64/3 33/6 13/6 

Ianuarie 1948 Mai 2012 64/4 33/8 13/8 

Februarie 1948 Iunie 2012 64/4 33/8 13/8 

Martie 1948 Iulie 2012 64/4 33/8 13/8 

Aprilie 1948 Septembrie 
2012 

64/5 33/10 13/10 

Mai 1948 Octombrie 
2012 

64/5 33/10 13/10 

Iunie 1948 Noiembrie 
2012 

64/5 33/10 13/10 

Iulie 1948 Ianuarie 2013 64/6 34/0 14/0 

August 1948 Februarie 2013 64/6 34/0 14/0 

Septembrie 
1948 

Martie 2013 64/6 34/0 14/0 

Octombrie 
1948 

Mai 2013 64/7 34/2 14/2 

Noiembrie 
1948 
 

Iunie 2013 64/7 34/2 14/2 
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Decembrie 
1948 

Iulie 2013 64/7 34/2 14/2 

Ianuarie 1949 Septembrie 
2013 

64/8 34/4 14/4 

Februarie 1949 Octombrie 
2013 

64/8 34/4 14/4 

Martie 1949 Noiembrie 
2013 

64/8 34/4 14/4 

Aprilie 1949 Ianuarie 2014 64/9 34/6 14/6 

Mai 1949 Februarie 2014 64/9 34/6 14/6 

Iunie 1949 Martie 2014 64/9 34/6 14/6 

Iulie 1949 Mai 2014 64/10 34/8 14/8 

August 1949 Iunie 2014 64/10 34/8 14/8 

Septembrie 
1949 

Iulie 2014 64/10 34/8 14/8 

Octombrie 
1949 

Septembrie 
2014 

64/11 34/10 14/10 

Noiembrie 
1949 

Octombrie 
2014 

64/11 34/10 14/10 

Decembrie 
1949 

Noiembrie 
2014 

64/11 34/10 14/10 

Ianuarie 1950 Ianuarie 2015 65/0 35/0 15/0 

Februarie 1950 Februarie 2015 65/0 35/0 15/0 

Martie 1950 Martie 2015 65/0 35/0 15/0 

 
Autori: membrii comisiei  
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Motivare 

254.   
Anexa nr.6 
 

 
Se completează la secţiunea de semnături – anexa nr.6 
modificată se regăseşte la pag.294-295 
 
Autori: membrii comisiei  
 

 
Pentru claritatea formulării şi rigoarea 
textului. 

255.   
Anexa nr.7 
 

 
Nemodificată 

 

256.   
Anexa nr.8 

 

 
Nemodificată 

 

257.   
Anexa nr.9 
 

 
Se completează la secţiunea de semnături – anexa nr.9 
modificată se regăseşte la pag.296-297 
 
Autori: membrii comisiei  
 

 
Pentru claritatea formulării şi rigoarea 
textului. 
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ANEXA NR.2 

 

AMENDAMENTE RESPINSE 
 

În urma dezbaterilor, Comisia a respins următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. Text iniţial 

Text propus 
(autor amendament) 

Motivare 
1.Argumente pentru susţinere 

2. Argumente pentru respingere 

Camera 
decizională 

1.   
Art.2 lit.c) 
 
c) principiul contributivităţii , conform căruia 
fondurile de asigurări sociale se constituie pe baza 
contribuţiilor datorate și plătite de persoanele 
fizice şi juridice, care contribuie la sistemul 
public de pensii;  
 
 

 
 
 
c) principiul contributivităţii, conform căruia 
fondurile de asigurări sociale se constituie pe 
baza contribuţiilor datorate de persoanele fizice 
şi juridice participante la sistemul public de 
pensii, drepturile de asigurări sociale care se 
cuvin în temeiul contribuţiilor de asigurări 
sociale plătite; 
 
Senator Carmen Hărău 
Deputaţi PNL Dumitru Oprea, Mara Calista, 
Claudiu Răcuci, Dan Vîlceanu şi Florin Roman 
 

 
1. Pentru claritatea textului – forma din 
Legea nr. 263/2010 este mai clar 
exprimată 
 
2. Persoanele fizice şi juridice sunt 
contribuabili la sistemul public de 
pensii. Termenul „participant” nu 
presupune neapărat şi contribuţia la 
sistem. 
Persoanelor juridice participante nu li se 
cuvin drepturi de asigurări sociale. 
 
 

Camera 
Deputaţilor 

2.   
Art.2 lit.c) 
 
c) principiul contributivităţii , conform căruia 
fondurile de asigurări sociale se constituie pe baza 
contribuţiilor datorate și plătite de persoanele 
fizice şi juridice, care contribuie la sistemul 
public de pensii;  
 
 

 
 
 
c) principiul contributivităţii , conform căruia 
fondurile de asigurări sociale se constituie pe 
baza contribuţiilor datorate de persoanele fizice 
şi juridice, participante la sistemul public de 
pensii;  
 
Deputat Gabriel Seidler și grupul parlamentar 

 
1. Legea lasă povara sarcinii 
contribuțiilor sociale dar și sarcina 
determinării conformării angajatorului 
pentru plata contribuțiilor, exclusiv în 
sarcina salariatului. 
Nu sunt menționate soluțiile oferite 
salariaților ce lucrează în companii 
aflate în insolvență sau faliment, în 
condițiile în care cel mai probabil aceste 

Camera 
Deputaţilor 



177 

 

Nr. 
crt. Text iniţial Text propus 

(autor amendament) 

Motivare 
1.Argumente pentru susţinere 

2. Argumente pentru respingere 

Camera 
decizională 

USR companii nu-și vor mai plăti niciodată 
datoriile restante la bugetul asigurărilor 
sociale. 
Mai mult, chiar daca de la intrarea in 
vigoare a actualei legi salariatii ar putea 
avea parghiile necesare pentru a 
determina angajatorul sa-si plateasca 
obligatiile fiscale generate de retinerea 
contributiilor sociale, conform legislatiei 
in vigoare stingerea obligatiilor fiscale 
se face in ordinea vechimii.  
Aceasta în condițiile în care, începând 
de la 01.07.2018, Ministerul Finanțelor 
Publice / ANAF a modificat modalitatea 
de plată a impozitelor, taxelor și 
contribuțiilor sociale, ceea ce va afecta 
și mai mult actualii salariați, viitori 
pensionari.  
Începând cu 01.07.2018, într-un cont 
unic, se plătesc atât contribuții sociale 
cât și alte impozite datorate de 
angajatori, cum ar fi impozitul pe salarii, 
impozitul pe profit, impozitul specific, 
impozitul microîntreprinderilor, etc. 
Distribuirea se face proporțional pe 
fiecare tip de buget – buget de stat, 
buget de asigurări sociale și fondul unic 
de asigurări de sănătate. Chiar dacă 
angajatul ar putea determina angajatorul 
să achite prioritar contribuțiile sociale, 
nu ar folosi la nimic pentru că stingerea 
se face automat de ANAF. Ar trebui ca 
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Nr. 
crt. Text iniţial Text propus 

(autor amendament) 

Motivare 
1.Argumente pentru susţinere 

2. Argumente pentru respingere 

Camera 
decizională 

angajatul să preia atribuțiile ANAF și să 
se asigure că angajatorul plătește nu 
doar contribuțiile sociale reținute ci și 
toate impozitele datorate de acesta, atât 
pentru trecut, cât și pentru perioada 
curentă.  
Nu este suficient ca un salariat sa stie ca 
angajatorul lui nu plateste contributiile 
sociale retinute, sunt necesare 
mecanisme prin care salariatul sa-l poata 
constrange pe angajator sau statul sa-si 
asume aceasta responsabilitate prin 
institutiile responsabile in acest sens. 
 
2. Persoanele fizice şi juridice sunt 
contribuabili la sistemul public de 
pensii. Termenul „participant” nu 
presupune neapărat şi contribuţia la 
sistem. 
Persoanelor juridice participante nu li se 
cuvin drepturi de asigurări sociale. 
 

3.   
Art.2 lit.d) 
 
d) principiul egalităţii , potrivit c ăruia asigurații, 
care au realizat cel puțin stagiul minim de 
cotizare în sistemul public de pensii, 
beneficiază de tratament nediscriminatoriu, în 
ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile prevăzute 
de lege; 
 

 
 
 
d) principiul egalităţii, prin care se asigură 
tuturor participan ţilor la sistemul public de 
pensii, contribuabili şi beneficiari, un 
tratament nediscriminatoriu, între persoane 
aflate în aceeaşi situaţie juridic ă, în ceea ce 
priveşte drepturile şi obligaţiile prevăzute de 
lege; 

 
 
1. Considerăm că pentru toți 
participanții la sistemul public de pensii 
trebuie să fie aplicat acest principiu, nu 
numai la cei care au realizat cel puțin 
stagiul minim de cotizare în sistemul de 
pensii. 
 
2. Persoanele fizice şi juridice sunt 

Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. Text iniţial Text propus 

(autor amendament) 

Motivare 
1.Argumente pentru susţinere 

2. Argumente pentru respingere 

Camera 
decizională 

 
Senator Carmen Hărău 
Deputaţi PNL Dumitru Oprea, Mara Calista, 
Claudiu Răcuci, Dan Vîlceanu şi Florin Roman 
Deputat Éva Andrea Csép 
 

contribuabili la sistemul public de 
pensii. Termenul „participant” nu 
presupune neapărat şi contribuţia la 
sistem. 
Persoanelor juridice participante nu li se 
cuvin drepturi de asigurări sociale. 
 

4.   
Art.2, lit.j) 
 
j) principiul disponibilității, potrivit căruia 
pensionarii care au realizat un stagiu de cotizare 
mai mic decât stagiul minim de cotizare prevăzut 
de lege pot renunța la pensia stabilită potrivit 
prezentei legi pentru drepturi prevăzute de 
legislația specifică asistenței sociale. 
 

 
Lit.j)  se elimină 
 
Senator Carmen Hărău 
Deputaţi PNL Dumitru Oprea, Mara Calista, 
Claudiu Răcuci, Dan Vîlceanu şi Florin Roman 
 

 
1. Nu se justifică având în vedere având 
în vedere principiul contributivității și 
existența unui stagiu minim de cotizare. 
 
2. Reglementează dreptul de opțiune 
între cuantumul pensiei determinat de 
contributivitate și indemnizația socială.  
 

Camera 
Deputaţilor 

5.   
Art.3 lit.b) 
 
b) contract de asigurare socială - contractul 
încheiat între persoana fizică și casa teritorială de 
pensii pentru completarea stagiului de cotizare 
prevăzut de prezenta lege sau pentru completarea 
venitului asigurat; 
 

 
 
 
b) contract de asigurare socială - contractul 
încheiat, voluntar,  între persoane fizice şi casele 
teritoriale de pensii în scopul asigurării în 
sistemul public de pensii în vederea obţinerii 
pensiei pentru limită de vârstă sau în vederea 
completării venitului asigurat utilizat la calculul 
acestei categorii de pensie 
 
Senator Carmen Hărău 
Deputaţi PNL Dumitru Oprea, Mara Calista, 
Claudiu Răcuci, Dan Vîlceanu şi Florin Roman 
 

 
1. O persoană poate încheia voluntar 
acest contract, nu obligatoriu. 
Considerăm că o persoană ce are deja 14 
ani și dorește să fie considerată 
pensionar, nu asistat social, și să 
primească o pensie să poată să-și 
cumpere vechime, nu doar să își 
suplimenteze anii de cotizare la pensie.   
 
2. Orice contract este încheiat în baza 
liberului acord de voințe. 
Definiția propusă elimină restricționarea 
asigurării facultative doar pentru 
obținerea pensiei pentru LV asigurând 

Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. Text iniţial Text propus 

(autor amendament) 

Motivare 
1.Argumente pentru susţinere 

2. Argumente pentru respingere 

Camera 
decizională 

egalitate de tratament cu asigurații 
obligatoriu, pentru toate riscurile 
asigurate în sistemul public – bătrânețe, 
invaliditate și deces. 
Sintagma “pentru completarea stagiului 
de cotizare prevăzut de prezenta lege” 
din definiția propusă reglementează 
cumpărarea stagiului de cotizare. 
Completarea venitului asigurat este o 
posibilitate pentru persoanele asigurate 
care doresc majorarea venitului lunar 
bază de calcul a CAS (venit brut realizat 
din calitatea de asigurat obligatoriu + 
venit asigurat în baza contractului de 
asigurare socială). 
 

6.   
Art.3 lit.g) 
 
g) locuri de muncă în condiţii speciale - locurile 
de muncă unde gradul de expunere la factorii de 
risc profesional sau la condiţiile specifice unor 
categorii de servicii publice, pe durata a cel puţin 
50% din timpul normal de muncă, poate conduce 
în timp la îmbolnăviri profesionale, la 
comportamente riscante în activitate, cu 
consecinţe grave asupra securităţii şi sănătăţii în 
muncă a asiguraţilor; 
 

 
 
 
g) locuri de muncă în condiţii speciale - locurile 
de muncă unde gradul de expunere la factorii de 
risc profesional sau la condiţiile specifice unor 
categorii de servicii publice, inclusiv 
transportul public local de călători, urban și 
metropolitan, pe durata a cel puţin 50% din 
timpul normal de muncă, poate conduce în timp 
la îmbolnăviri profesionale, la comportamente 
riscante în activitate, cu consecinţe grave asupra 
securităţii şi sănătăţii în muncă a asiguraţilor; 
 
Deputat Roxana Mînzatu 
 

 
1. Aceasta definitie se regaseste si in 
actuala reglementare si anume 
dispozitiile art. 3 alin.(1) lit.h din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice, cu modificarile si 
completarile ulterioare si, in esenta, 
presupune ca desfasurarea activitatii in 
aceste conditii (speciale) poate conduce 
in timp la: 
Reducerea prematura a capacitatii de 
munca 
Imbolnaviri profesionale 
Comportamente riscante in activitate cu 
urmari grave asupra securitatii si 
sanatatii angajatilor si/sau a altor 

Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. Text iniţial Text propus 

(autor amendament) 

Motivare 
1.Argumente pentru susţinere 

2. Argumente pentru respingere 

Camera 
decizională 

persoane. 
Studiile si rapoartele anuale de evaluare 
a sanatatii angajatilor au relevat 
existenta unor factori de risc constanti, 
responsabili pentru diagnosticarea 
frecventa a angajatilor din sectorul 
transporturilor publice cu afectiuni 
cardiovasculare si respiratorii, diabet 
zaharat, afectiuni ORL, dureri lombare, 
exces de greutate, stresul asociat locului 
de munca. 
Principalele grupe de factori de risc 
pentru sanatatea si securitatea acestor 
angajati sunt legati de: 
 1. conditiile de munca: vibratii la 
nivelul intregului corp, zgomot, sedere 
prelungita, pozitii obositoare si 
dureroase, orare stricte, munca in 
schimburi si conducerea pe timp de 
noapte, pauze si somn insuficient, 
sarcini repetitive si rutina monotona, 
mese neorganizate, accidente rutiere, aer 
conditionat, miscare neergonomica la 
intrarea si iesirea din cabina, etc. 
2. factori legati de mediul de lucru: 
monoxid de carbon (CO), dioxid de sulf 
(SO2), monoxid de azot (NO)x, azbest, 
hidrocarburi aromatice policiclice 
(HAP), benzene, pulberi in suspensie, 
conditii climatice, traficul aglomerat mai 
ales in orele de varf datorita numarului 
mare de masini, inmultirea semnificativa 
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Nr. 
crt. Text iniţial Text propus 

(autor amendament) 

Motivare 
1.Argumente pentru susţinere 

2. Argumente pentru respingere 

Camera 
decizională 

a accidentelor rutiere, presiunea 
implicata de necesitatea respectarii 
orarelor de transport si de raspunderea 
pentru numarul mare de persoane 
transportate (in medie 50- 60 persoane 
pe fiecare cursa), violenta fizica, etc. 
Aceste rapoarte atesta cresterea 
incidentei si agravarea unor boli 
profesionale precum hipertensiunea 
arteriala, comoție cerebrala, hernie de 
disc, afectiuni interne (ulcere, gastrite, 
varice esofagiene), diabetul zaharat, 
boli cardiace, cancere de colon, 
hemoroizi și obezitatea in randul 
angajatilor cu varste cuprinse intre 43 
si 66 de ani. 
Caracterul de serviciu public, de interes 
general a activitatii de transport de 
calatori pentru care solicitam includerea 
in conditiile speciale de munca, astfel 
cum sunt definite de dispozitiile art. 3 
lit.(1) lit.g din Proiectul de lege, rezulta 
in mod explicit din definitia data acestei 
activitati de dispozitiile art.2 lit. (a) si (e) 
din Regulamentul (CE) nr.1370/2007 al 
Parlamentului European si al Consiliului 
privind serviciile publice de transport 
rutier de calatori si de abrogare a 
Regulamentelor CEE nr.1191/69 si 
nr.1107/70 ale Consiliului cat si de 
dispozitiile art.3 lit.a din Legea 
nr.92/2007 a serviciilor de transport 
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Nr. 
crt. Text iniţial Text propus 

(autor amendament) 

Motivare 
1.Argumente pentru susţinere 

2. Argumente pentru respingere 

Camera 
decizională 

public local, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
 
2. Se extinde categoria locurilor de 
muncă în condiţii speciale, iar textul 
doar defineşte sintagma „locuri de 
muncă în condiţii speciale” 
 

7.   
Art.3 lit.h) 
 
h) perioade asimilate - perioadele pentru care nu 
s-au datorat contribuţii de asigurări sociale 
considerate prin prezenta lege echivalente 
stagiului de cotizare în sistemul public de pensii și 
care se pot valorifica  la stabilirea prestațiilor de 
asigurări sociale în condițiile prezentei legi; 
 

 
 
 
h) perioade asimilate - perioadele pentru care nu 
s-au datorat sau plătit  contribuţii de asigurări 
sociale şi care sunt asimilate stagiului de 
cotizare în sistemul public de pensii 
 
Senator PNL Carmen Hărău  
Deputaţi PNL Dumitru Oprea, Mara Calista, 
Claudiu Răcuci, Dan Vîlceanu şi Florin Roman 
 
 

 
1.Perioadele asimilate se valorifică în 
primul rând la acordarea pensiei limită 
de vârstă și apoi la stabilirea de prestații 
sociale. Nu poți limita numai la prestații 
așa cum se înțelege din definiția 
înaintată. 
 
2. Perioadele asimilate au în esenţă 
caracter necontributiv. Sunt asimilate 
stagiului de cotizare perioadele pentru 
care nu a existat obligația de plată a 
CAS și prin urmare completarea textului 
“sau plătit” este superfluă. 

Camera 
Deputaţilor 

8.   
Art.3, text nou 

 
i1) valoarea punctului de referință - reprezintă 
raportul dintre valoarea punctului de pensie 
şi nivelul mediu al stagiilor de cotizare 
prevăzute de legislația anterioară, respectiv 
25. 
 
Deputat Csép Éva Andrea  
 
 

 
1.Propunem introducerea la art. 3 a 
definiției  punctului de referință și 
renumerotarea literelor prevăzute la 
articolul respectiv. 
 
2. Prevederea se regăseşte la art. 86 (2). 

Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. Text iniţial Text propus 

(autor amendament) 

Motivare 
1.Argumente pentru susţinere 

2. Argumente pentru respingere 

Camera 
decizională 

9.   
Art.3 lit.n) 
 
n) stagiu de cotizare - perioada de timp ulterioară 
intrării în vigoare a prezentei legi, pentru care s-au 
datorat și plătit contribuții de asigurări sociale la 
sistemul public de pensii; 
 

 
 
 
n) stagiu de cotizare – perioada de timp pentru 
care s-au datorat și plătit contribuții de asigurări 
sociale la sistemul public de pensii, precum și 
pentru care asiguraţii cu contract de 
asigurare socială au datorat şi plătit 
contribu ţii de asigurări sociale la sistemul 
public de pensii; 
 
Senator PNL Carmen Hărău  
Deputaţi PNL Dumitru Oprea, Mara Calista, 
Claudiu Răcuci, Dan Vîlceanu şi Florin Roman 
 

 
1.Se elimină sintagma ” ulterioară 
intrării în vigoare a prezentei legi” 
întrucât la calcularea pensiei trebuie avut 
în vedere atât perioada anterioară intrării 
în vigoare a prezentei legi, cât și cea 
ulterioară. Am adăugat și perioada în 
care asigurații au cumpărat vechime în 
sistemul de pensii. 
 
2. Definiția propusă întărește faptul că 
noua condiție pentru realizarea stagiului 
de cotizare, respectiv “datorat și plătit” 
se aplică perioadelor ulterioare intrării în 
vigoare a legii. 
Completarea pentru contractul de 
asigurare nu este necesară. 
 

Camera 
Deputaţilor 

10.   
Art.3 lit.n) 
 
n) stagiu de cotizare - perioada de timp ulterioară 
intrării în vigoare a prezentei legi, pentru care s-au 
datorat și plătit  contribuții de asigurări sociale la 
sistemul public de pensii; 
 

 
 
 
n) stagiu de cotizare – perioada de timp pentru 
care s-au datorat contribuții de asigurări sociale 
la sistemul public de pensii, precum și pentru 
care asiguraţii cu contract de asigurare 
socială au datorat şi plătit contribu ţii de 
asigurări sociale în sistemul public de pensii; 
 
Deputat Gabriel Seidler și grupul parlamentar 
USR  

 
1.Se elimină sintagma „și plătit” 
deoarece sunt situații în care angajatorul 
nu plătește efectiv în numele angajatului 
contribuția de asigurare socială datorată, 
iar acest lucru nu poate fi imputat 
angajatului (există decizii CCR în acest 
sens, care spun că legea nu poate opera 
obligații în numele unui cetățean dacă 
acestea trebuie duse la îndeplinire de 
către un terț).  
Se adaugă perioada în care asigurații își 
pot plăti singuri contribuții. 
 

Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. Text iniţial Text propus 

(autor amendament) 

Motivare 
1.Argumente pentru susţinere 

2. Argumente pentru respingere 

Camera 
decizională 

2. Definiția propusă întărește faptul că 
noua condiție pentru realizarea stagiului 
de cotizare, respectiv “datorat și plătit” 
se aplică perioadelor ulterioare intrării în 
vigoare a legii. 
Completarea pentru contractul de 
asigurare nu este necesară. 
 

11.   
Art.3 lit.o) 
 
o) stagiu minim de cotizare - perioada minimă de 
timp prevăzută de prezenta lege în care asiguraţii 
au realizat stagiu de cotizare pentru a putea 
beneficia de pensie pentru limită de vârstă sau de 
pensie de invaliditate, și care nu cuprinde 
perioadele asimilate; 
 

 
 
 
o) stagiu minim de cotizare – perioada minimă 
de timp prevăzută de prezenta lege în care 
asiguraţii au realizat stagiu de cotizare pentru a 
putea beneficia de pensie pentru limită de vârstă 
sau de pensie de invaliditate, și care nu cuprinde 
perioadele asimilate, cu exceptia celor 
prevăzute la art.14 alin.(1) lit.a) şi e). 
 
Deputat Gabriel Seidler și grupul parlamentar 
USR  
 
 
 

 
1. Desi pentru perioadele exceptate nu s-
au datorat contributii de asigurari sociale 
tratamentul perioadelor in care 
asiguratul a beneficiat de pensie de 
invaliditate sau a fost in concediu 
medical datorat accidentelor de munca si 
bolilor profesionale, ar trebui sa fie 
diferit, avand in vedere faptul ca 
persoanele aflate in aceste situatii au 
beneficiat de pensii sau indemnizatii 
pentru pierderea temporara sau 
definitiva a capacitatii de munca. 
 
2. Excepţia nu poate fi inserată întrucât 
toate perioadele asimilate au acelaşi 
regim. 
 

Camera 
Deputaţilor 

12.   
Art.3 lit. ş) 
 
ș) pensionar - persoana care beneficiază de una 
din categoriile de pensii prevăzute de prezenta 
lege și a realizat cel puțin stagiul minim de 

 
 
 
ș) pensionar – persoana care beneficiază de una 
din categoriile de pensii prevăzute de prezenta 
lege și a realizat cel puțin stagiul minim de 

 
1.Având în vedere, că în categoria 
persoanelor cu handicap grav este inclus 
și categoria persoanelor nevăzători, nu 
mai este necesar prevederea distinctivă. 
 

Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. Text iniţial Text propus 

(autor amendament) 

Motivare 
1.Argumente pentru susţinere 

2. Argumente pentru respingere 

Camera 
decizională 

cotizare de 15 ani, precum şi nevăzătorii  care au 
realizat 1/3 din stagiul complet de cotizare; 
 

cotizare de 15 ani, precum şi persoanele 
încadrate în grad de handicap grav care au 
realizat 1/3 din stagiul complet de cotizare.  
 
Deputat Csép Éva Andrea  
 

2. Texul adoptat de comisie prevede 
înlocuirea noţiunii de „nevăzător” cu 
sintagma „persoană cu deficienţă vizuală 
gravă”. Nu poate fi vorba de toate 
tipurile de dizabilităţi. 

13.   
Art.3 lit. ş) 
 
ș) pensionar - persoana care beneficiază de una 
din categoriile de pensii prevăzute de prezenta 
lege și a realizat cel puțin stagiul minim de 
cotizare de 15 ani, precum şi nevăzătorii care au 
realizat 1/3 din stagiul complet de cotizare; 
 

 
 
 
ș) pensionar – persoana care beneficiază de 
pensie de asigurări sociale și a realizat cel puțin 
stagiul minim de cotizare de 15 ani, precum şi 
persoanele încadrate în grad de handicap 
grav care au realizat 1/3 din stagiul complet de 
cotizare. 
 
Senator PNL Carmen Hărău  
Deputaţi PNL Dumitru Oprea, Mara Calista, 
Claudiu Răcuci, Dan Vîlceanu şi Florin Roman 
 
 
 

 
1.Întrucât cetăţenii români trebuie să 
aibă drepturi egale, conform Constituţiei 
României, am propus modificarea Art. 3 
lit. ș) din Proiectul Noii Legi a pensiilor 
prin înlocuirea sintagmei „nevăzătorii” 
cu „persoanele încadrate în grad de 
handicap grav”. 
 
2. Texul adoptat de comisie prevede 
înlocuirea noţiunii de „nevăzător” cu 
sintagma „persoană cu deficienţă vizuală 
gravă”. Nu poate fi vorba de toate 
tipurile de dizabilităţi. 

Camera 
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14.   
Art.3 lit. ş) 
 
ș) pensionar - persoana care beneficiază de una 
din categoriile de pensii prevăzute de prezenta 
lege și a realizat cel puțin stagiul minim de 
cotizare de 15 ani, precum şi nevăzătorii care au 
realizat 1/3 din stagiul complet de cotizare; 
 

 
 
 
ș) pensionar – persoana care beneficiază de una 
din categoriile de pensii prevăzute de prezenta 
lege și a realizat cel puțin stagiul minim de 
cotizare de 15 ani, precum şi persoanele 
încadrate în grad de handicap grav care au 
realizat 1/3 ani din stagiul complet de cotizare. 
 

 
1.Toate persoanele cu dizabilități 
încadrate în grad de handicap grav 
trebuie să fie tratate după aceleași reguli 
în ceea ce privește pensionarea. 
Discriminarea pozitivă este permisă, 
însă în acest caz ea nu se justifică decât 
prin rațiuni ce țin de impactul bugetar al 
legii . 
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Deputat Gabriel Seidler și grupul parlamentar 
USR 
 

2. Texul adoptat de comisie prevede 
înlocuirea noţiunii de „nevăzător” cu 
sintagma „persoană cu deficienţă vizuală 
gravă”. Nu poate fi vorba de toate 
tipurile de dizabilităţi. 
 

15.   
Art.6 alin.(2) 
 
(2) Orice persoană care a realizat stagiul minim 
de cotizare de 15 ani se poate asigura în sistemul 
public de pensii în baza unui contract de asigurare 
socială. 
 

 
 
 
(2) Prin excepție de la alin. (1), orice persoană 
se poate asigura în sistemul public de pensii în 
baza unui contract de asigurare socială, în 
vederea obţinerii pensiei pentru limită de 
vârstă şi, după caz, în vederea completării 
venitului asigurat utilizat la calculul acestei 
categorii de pensie. 
 
Senator PNL Carmen Hărău  
Deputaţi PNL Dumitru Oprea, Mara Calista, 
Claudiu Răcuci, Dan Vîlceanu şi Florin Roman 
 

 
1.Considerăm că orice persoană are 
dreptul de a cumpăra vechime pentru a-
și asigura o pensie în sistemul public de 
pensii și nu numai pentru a-și completa 
venitul asigurat. 
 
2.Textul adoptat de comisie este 
acoperitor.  

Camera 
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16.   
Art.6 alin.(2) 
 
(2) Orice persoană care a realizat stagiul minim 
de cotizare de 15 ani se poate asigura în sistemul 
public de pensii în baza unui contract de asigurare 
socială. 
 

 
 
 
(2) Orice persoană se poate asigura în sistemul 
public de pensii în baza unui contract de 
asigurare socială. 
 
Deputat Gabriel Seidler și grupul parlamentar 
USR  

 
1.Introducerea acestei restrictii ar crea 
discriminari intre diverse categorii de 
populatie active. Aceasta prevedere 
exclude practic posibilitatea ca cei ce au 
ajuns la varsta de pensionare si mai au 
nevoie de cateva luni pentru a atinge 
stagiul minim de cotizare sa  poata 
beneficia de dreptul la pensie. 
Inasprirea conditiilor pentru asigurare 
voluntara are impact direct asupra celor 
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Camera 
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aflati in imediata apropiere a varstei de 
pensionare, asupra zilierilor, a 
lucratorilor familiali neremunerati sau a 
celor ocupati pe cont propriu cu venituri 
mai mici decat salariul minim. 
 
2.Textul adoptat de comisie este 
acoperitor. 
 

17.   
Art.10 alin.(1) 
 
Art.10. - (1) Contractul de asigurare socială 
prevăzut la art.6 alin.(2) și (3) se încheie între 
persoana interesată sau, după caz, reprezentantul 
legal ori mandatarul acesteia, desemnat prin 
procură specială şi casa teritorială de pensii 
competentă, în funcţie de domiciliul persoanei 
interesate. 
 

 
 
 
Art.10. - (1) Contractul de asigurare socială 
prevăzut la art. 6 alin. (2) - (5) se încheie între 
persoana interesată sau, după caz, reprezentantul 
legal ori mandatarul acesteia, desemnat prin 
procură specială şi casa teritorială de pensii 
competentă, în funcţie de domiciliul sau 
reședința persoanei interesate. 
 
Senator PNL Carmen Hărău  
Deputaţi PNL Dumitru Oprea, Mara Calista, 
Claudiu Răcuci, Dan Vîlceanu şi Florin Roman 
 

 
1.Considerăm necesare modificările căci 
alin (2)-(5) se referă contractul de 
asigurare socială. Pe de altă parte ar 
trebui să avem și reședința persoanei 
căci e posibil ca domiciliul să-l aibă în 
alt stat dar totuși să aibă reședința în 
România de cel puțin 15 ani. 
 
2. Conform proiectului de lege 
drepturile de pensie se stabilesc în 
funcție de  domiciliu și vechimea 
cumpărată prin acest contract se 
valorifică la  calculul pensiei. 
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18.   
Art.13, lit.a) 
 
Art.13. - Constituie stagiu de cotizare în sistemul 
public de pensii: 
a) perioadele de vechime în muncă realizate până 
la data de 1 aprilie 2001, pentru care s-a datorat 
contribuție de asigurări sociale; 

 
 
 
 
 
a) perioadele de vechime în muncă, pentru care 
s-a datorat contribuţie de asigurări sociale; 
 

 
1.Conform Codului fiscal pentru 
salariati angajatorul are sarcina sa 
opreasca la sursa taxele si impozitul. 
Cum salariatul nu are posibilitatea sa 
impuna modul de comportament al 
angajatorului in relatia cu guvernul este 
neconstitutional sa ii fie imputat aceasta. 
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 Deputat Adrian Dohotaru 
Deputat Claudiu Răcuci 

Este similar cu a spune ca daca 
angajatorul nu varsa retinerile de 
impozit statul il penalizeaza pe salariat 
cerandu-i impozitarea cu penalitati de 
neplata la timp. 
 
2.După data de 1 aprilie 2001 legea 
prevede stagiu de cotizare. 
 

19.   
Art.13, lit.b) 
 
b) perioada de la data de 1 aprilie 2001 până la 
data intrării în vigoare a prezentei legi, în care 
persoanele au fost asigurate, conform legii, în 
sistemul public de pensii; 
 
 

 
 
 
Lit.b) se elimină 
 
Deputat Adrian Dohotaru  
Deputat Claudiu Răcuci 

 
1. Corelare cu modificarea propusă la 
lit.a). Nu trebuie să împărțim perioadele 
de vechime căci toate constituie 
perioade de vechime în muncă pentru 
care au fost asigurați, mai ales în baza 
unui contract individual de muncă. 
 
2. Textul este necesar ţinând seama de 
terminologia legii. 
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20.   
Art.13, lit.c) 
 
c) timpul util la pensie realizat de agricultori și 
durata de asigurare, în condiţiile reglementate de 
Legea nr.80/1992 privind pensiile şi alte drepturi 
de asigurări sociale ale agricultorilor, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare. 
 

 
 
 
c) timpul util la pensie realizat de agricultori şi 
durata de asigurare, în condiţiile reglementate de 
legislaţia privind pensiile şi alte drepturi de 
asigurări sociale ale agricultorilor, anterioară 
datei de 1 aprilie 2001. 
 
Deputat Claudiu Răcuci 
 
 

 
1. Nu trebuie să împărțim perioadele de 
vechime căci toate constituie perioade 
de vechime în muncă pentru care au fost 
asigurați, mai ales în baza unui contract 
individual de muncă. 
 
2. Textul respectă terminologia legii. 
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21.   
Art.13, text nou 

 
d) pentru personalul angajat în sistemul 
medical, orele de gardă efectuate și pentru 
care s-au plătit contribu ții de asigurări 
sociale constituie vechime în muncă și se iau 
în considerare la stabilirea stagiului de 
cotizare în sistemul public de pensii. 
 
Deputaţi PNL Dumitru Oprea, Mara Calista, 
Claudiu Răcuci, Dan Vîlceanu şi Florin Roman 
 

 
1. Considerăm că este necesară 
instituirea unei echități în sistemul de 
pensie și anume recunoașterea ca 
vechime în muncă orele de gardă 
lucrate, indiferent dacă sunt efectuate la 
norma de bază sau la norma/normele 
prin cumul. 
 
2. Veniturile realizate prin orele de 
gardă nu trebuie evidenziate distinct. 
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22.   
Art.14 alin.(1) lit.b) 
 
b) a urmat cursurile de zi sau, după caz, cu 
frecvență ale învăţământului universitar, organizat 
potrivit legii, pe durata normală a studiilor 
respective, ori a unui ciclu de studii universitare, 
cu condiţia absolvirii acestora/acestuia cu 
diplomă, diplomă de licență, diplomă de master 
sau diploma de doctor, după caz; 
 

 
 
 
b) a urmat cursurile de zi sau, după caz, cu 
frecvență ale învățământului postliceal şi 
universitar, organizat potrivit legii, pe durata 
normală a studiilor respective, ori a unui ciclu de 
studii universitare, cu condiția absolvirii 
acestora/acestuia cu diplomă, diplomă de licență, 
diplomă de master sau diploma de doctor, după 
caz; 
 
Deputat Csép Éva Andrea  
 

 
1. Persoanele care au urmat cursurile de 
zi ale învățământului postliceal  trebuie 
să beneficieze de același drepturi ca și 
cei care au urmat cursurile de zi ale 
învățământului universitar, în privința 
perioadelor asimilate. 
 
2. Respins la vot. 
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23.   
Art.14 alin.(1) lit.b) 
 
b) a urmat cursurile de zi sau, după caz, cu 
frecvență ale învăţământului universitar, organizat 
potrivit legii, pe durata normală a studiilor 
respective, ori a unui ciclu de studii universitare, 

 
 
 
b) a urmat cursurile la zi sau după caz, cu 
frecvența ale învățământului universitar 
organizat potrivit legii, pe durata normală a 
studiilor respectiv a unui ciclu de studii 

 
1.Elevii care desfăşoară stagii de 
practică obligatorii absolvirii şcolilor 
profesionale sunt angajaţi, de agentul 
economic la care şi-au desfăşurat 
practica de specialitate. Raţionamentul 
acestei decizii fiind acela că aceştia se 
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cu condiţia absolvirii acestora/acestuia cu 
diplomă, diplomă de licență, diplomă de master 
sau diploma de doctor, după caz; 
 

universitare sau a stagiului de practică necesar 
absolvirii școlilor profesionale, cu condiția 
absolvirii acestuia/acestora cu diplomă, diplomă 
de licență, diplomă de master sau diplomă de 
doctor, după caz. 
 
Deputat PNL Roberta Anastase 
 

califică la locul de muncă. Din acest 
considerent, amendamentul propus are 
rolul de a elimina discrepanţa existent în 
prezent în legislaţie. 
 
2. Respins la vot. 

24.   
Art.14 alin.(1) lit.f) 
 
f) a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 
2006, de concediu pentru creşterea copilului în 
vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu 
handicap, de până la 7 ani; 
 

 
 
 
f) a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 
2006, de concediu pentru creşterea copilului în 
vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu 
handicap, de până la 7 ani ori de concediu de 
acomodare, începând cu luna august 2016; 
 
Deputat Csép Éva Andrea 
 

 
 
1.Corelare cu Legea nr.273/2004, astfel 
cum a fost completată prin Legea 
nr.57/2016. 
Persoanele îndreptățite care au 
beneficiat de concediu de acomodare 
care a cuprins și perioada încredințării 
copilului în vederea adopției trebuie să 
beneficieze de aceleași drepturi ca și 
acele persoane care au beneficiat de 
concediul pentru creșterea copilului. 
 
2. Respins la vot. 
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25.   
Art.14 alin.(1) 
 
h) a realizat perioade necontributive care au 
constituit vechime în muncă în baza legislației în 
vigoare până la data de 1 aprilie 2001. 
 

 
 
 
h) a realizat perioade necontributive, de tip 
voluntariat sau activități de conducere în 
cadrul unor asociații profesionale sau 
sindicale, care au constituit vechime în muncă 
în baza legislației în vigoare atât până la data de 
1 aprilie 2001, cât și după 1 aprilie 2001. 

 
1. Activitatea desfășurată în cadrul unor 
asociații profesionale sau sindicale, cu 
caracter voluntar și necontributiv se 
consideră că este o prestare a unei munci 
sociale și intelectuale care trebuie 
recompensată cu vechime în muncă.  
 
2. Nu se justifică recunoașterea ca 
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Senator PNL Carmen Hărău, senator PNL 
Pârvulescu Eugen și deputat PNL Lucian Heiuș 
 

perioade asimilate a altor drepturi sau 
perioade de stagiu deoarece 
voluntariatul este o activitate desfășurată 
din proprie inițiativă în folosul altora, 
fără a primi o contraprestație. 
 

26.   
Art.14 alin.(1), text nou 

 
i) a efectuat, în condițiile legii, activități  de 
internship, practică profesională sau alte 
asemenea activități reglementate de lege și 
care au constituit experiență profesională. 
Perioada asimilată în astfel de activități va fi 
de maximum un an. 
 
Deputat Gabriel Seidler și grupul parlamentar 
USR  
  
 

 
1. Activitățile de acest tip sunt activități 
desfășurate de persoane pentru formarea 
lor în câmpul muncii. 
Astfel de activități sunt foarte benefice 
pentru că pregătesc candidații și îi fac 
mai buni în domeniul lor de activitate.  
Trebuie menționat că Legea 
voluntariatului prevede criterii clare 
după care se acumulează experiența 
profesională și nu orice activitate de tip 
voluntariat va fi considerată a fi 
efectuată în condițiile legii.  
Încurajarea acestor tipuri de activități 
este benefică atât pe termen scurt cât și 
lung pentru că va încuraja tinerii să se 
dezvolte profesional. Beneficiul de a 
considera aceasta perioadă ca perioadă 
asimilată și cu modificarea ulterioară în 
textul legii care să prevadă un punctaj de 
0.25 pentru aceste perioade va duce, pe 
termen lung, la forță de muncă mai bine 
formată profesional. 
Pentru a nu exista abuzuri în ceea ce 
privește încheierea unor contracte de 
acest tip, se va limita perioada asimilată 
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la o perioadă de un an, chiar dacă 
persoana desfășoară activitate de acest 
fel timp de mai mulți ani.  
 
2. Nu se justifică recunoaşterea acestor 
activităţi ca perioade asimilate. 
 

27.   
Art.14 alin.(1), text nou 

 
j) a urmat cursurile unei școli profesionale, 
organizate potrivit legii. 
 
Deputaţi Liviu Dragnea, Suciu Daniel, Nistor 
Laurenţiu, Toma Ilie, Marica Sorin, Mînzatu 
Roxana, Velcea Nicolae şi Răduţ Violeta 
 

 
1. Solicităm valorificarea perioadei de 
studii intr-o școală profesională ca 
perioada asimilată, întrucât se dorește o 
recunoaștere a celor care au urmat aceste 
cursuri, au practicat ucenicia la locul de 
muncă de cele mai multe ori și sunt în 
imposibilitatea de a-și procura 
documente de vechime pe 
contributivitate. 
 
2. Scopul sistemului public de pensii 
este de a asigura prestații ca venit de 
înlocuire a pierderii venitului asigurat, 
pe baza contribuțiilor de asigurări 
sociale plătite și nu de a încuraja 
obținerea pensiei pe baza perioadelor 
necontributive de studii. 
Propunerea generează impact financiar 
care nu a fost inclus la fundamentarea 
proiectului. 
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28.   
Art.14, alin.(2) 
 
(2) Asiguraţii care au absolvit mai multe instituţii 
de învăţământ superior, sau, după caz, mai multe 
cicluri de studii universitare de același nivel 
conform prevederilor alin.(1) lit.b) beneficiază de 
asimilarea, ca stagiu de cotizare, a unei singure 
perioade de studii de același nivel, la alegere. 
 

 
 
 
(2) Asigurații care au absolvit mai multe 
instituții de învățământ superior, sau, după caz, 
mai multe cicluri de studii universitare de același 
nivel conform prevederilor alin.(1).lit.b) 
beneficiază de asimilarea, ca stagiu de cotizare, 
a tuturor  perioadelor de studii de același 
nivel. 
 
Senator Carmen Hărău, senator Pârvulescu 
Eugen și deputat PNL Lucian Heiuș 
 

 
 
1. Se creează o discriminare și o 
discrepanță între absolvenții de studii 
superioare, precum și o nerecunoaștere a 
efortului intelectual depus. 
 
2. Scopul sistemului public de pensii 
este de a asigura prestații ca venit de 
înlocuire a pierderii venitului asigurat, 
pe baza contribuțiilor de asigurări 
sociale plătite și nu de a încuraja 
obținerea pensiei pe baza perioadelor 
necontributive de studii. 
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29.   
Art.16 alin.(1) 
 
Art.16. - (1) Constituie stagiu de cotizare 
perioadele de timp pentru care asiguraţii datorează 
și plătesc contribuţii de asigurări sociale în 
sistemul public de pensii din România, precum şi 
în alte ţări, în condiţiile stabilite prin instrumente 
juridice internaţionale la care România este parte. 
 

 
Art. 16 - (1) Constituie stagiu de cotizare 
perioadele de timp pentru care asiguraţii 
datorează contribuţii de asigurări sociale în 
sistemul public de pensii din România, precum 
şi în alte ţări, în condiţiile stabilite prin 
instrumente juridice cu caracter internaţional la 
care România este parte. 
 
Deputat Adrian Dohotaru 
 
 
 

 
1.Pentru conformitate cu art.13  
 
2. Noua filozofie pe care se bazează 
legea propusa răspunde într-un mod mai 
adecvat provocărilor prezente și de 
viitor, precum și necesității de revenire a 
sistemului public de pensii la scopul său 
de bază, respectiv protecția față de 
riscurile asigurate (bătrânețe, invaliditate 
și deces), pentru care se achită 
contribuțiile de asigurări sociale și 
eliminarea acelor distorsiuni care au 
condus la confundarea, în anumite 
situații, a sistemului de pensii cu un 
sistem de asistență socială.  
Legea își propune întărirea principiului 
contributivității, ca principiu de bază al 
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sistemului public de pensii, astfel încât 
să se asigure o legătură reală între 
contribuțiile achitate și cuantumul 
prestațiilor, punând accent pe 
conformarea angajatorilor în ceea ce 
privește reținerea și plata contribuțiilor 
de asigurări sociale pentru salariați. 
 

30.   
Art.18, lit.c) 
 
c) comisionul achitat CNPP de către 
administratorii fondurilor de pensii administrate 
privat, datorat pentru operațiunile administrative 
și financiare efectuate, conform prevederilor 
art.431 și art.44 din Legea nr.411/2004 privind 
fondurile de pensii administrate privat, 
republicată, cu modificările și completările 
ulterioare.  
 

 
La art. 18, lit.c) se elimină. 
 
Senator Carmen Hărău 
Deputaţi PNL Dumitru Oprea, Mara Calista, 
Claudiu Răcuci, Dan Vîlceanu şi Florin Roman 
 
 

 
1. Nu este justificată introducerea 
comisionului către administratorii de 
pensii administrate privat în condițiile în 
care procentul către pilonul II a fost 
scăzut și persoanele care cotizează la 
acest pilon sunt deja afectați la pensie. 
 
2. Obligația de plată a comisionului 
revine exclusiv administratorului 
fondului, din cota deja datorată de 2,5% 
și nu afectează contribuția sau drepturile 
asiguratului. 
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31.   
Art.19. - (1) Comisionul prevăzut la art.18 lit.c) 
reprezintă o cotă procentuală de 0,5% aplicată 
lunar asupra sumei totale ce face obiectul 
operațiunii financiare efectuată pentru fiecare 
fond de pensii administrat privat. 
(2) Comisionul prevăzut la alin.(1) se suportă din 
veniturile administratorilor, așa cum sunt 
prevăzute la art.85 din Legea nr.411/2004, 
republicată, cu  modificările  și  completările   

 
Art. 19 se elimină. 
 
Senator Carmen Hărău 
Deputaţi PNL Dumitru Oprea, Mara Calista, 
Claudiu Răcuci, Dan Vîlceanu şi Florin Roman 
 

 
1.Având în vedere că plata contribuțiilor 
beneficiarilor către pilonul II de pensii 
este achitat de CNPP cu o întârziere de 
două luni, nu vedem necesar plata unui 
comision de către administratorii de 
pensii administrate privat. 
Considerăm că este necesar să respectăm 
prevederile art. 43 din Legea nr. 
411/2004 privind fondurile de pensii 
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ulterioare,  și se achită în termen de 5 zile de la 
primirea contribuțiilor conform art.35 alin.(4), dar 
nu mai târziu de data de 25 a lunii. 
 

administrate privat și să ne ținem de 
procentele stabilite deja pentru a nu 
diminua veniturile la pilonul II de pensii 
și să creștem procentul de la 3,75% la 
6%. 
Astfel, asigurăm o pensie pentru cei ce 
sunt beneficiari ai acestui pilon II și nu îi 
obligăm doar să suporte pensiile 
prezente ale celor ce sunt beneficiari în 
prezent de pilon I. 
 
2.Obligația de plată a comisionului 
revine exclusiv administratorului 
fondului, din cota deja datorată de 2,5% 
și nu afectează contribuția sau drepturile 
asiguratului. 
 

32.   
Art.21 alin.(1) 
 
Art.21. - (1) În condițiile Regulamentului (UE) 
2016/679 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal și privind libera 
circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind protecția 
datelor), pentru asiguraţii sistemului public de 
pensii, cu excepţia acelora care au încheiat 
contracte de asigurare socială, Agenţia Naţională 
de Administrare Fiscală, denumită în continuare 
ANAF, are obligaţia de a transmite CNPP,  

 
 
 
Art. 21 - (1)  În condițiile Regulamentului (UE) 
2016/679 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 27 aprilie 2016, pentru asiguraţii 
sistemului public de pensii, cu excepţia acelora 
care au încheiat contracte de asigurare socială, 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, 
denumită în continuare ANAF, are obligaţia de a 
transmite CNPP,  informaţiile necesare stabilirii, 
în sistemul public de pensii, a stagiului de 
cotizare realizat şi a punctajului lunar, în 
vederea acordării prestaţiilor de asigurări sociale 
prevăzute de prezenta lege. Informaţiile necesare 

 
1.Pentru a se asigura corelatia cu 
modificarile de la art.2 
 
2. Noua filozofie pe care se bazează 
legea propusa răspunde într-un mod mai 
adecvat provocărilor prezente și de 
viitor, precum și necesității de revenire a 
sistemului public de pensii la scopul său 
de bază, respectiv protecția față de 
riscurile asigurate (bătrânețe, invaliditate 
și deces), pentru care se achită 
contribuțiile de asigurări sociale și 
eliminarea acelor distorsiuni care au 
condus la confundarea, în anumite 
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informaţiile necesare stabilirii, în sistemul public 
de pensii, a stagiului de cotizare realizat şi a 
punctajului lunar, în vederea acordării prestaţiilor 
de asigurări sociale prevăzute de prezenta lege. 
Informaţiile necesare cuprind cel puţin evidenţa 
obligaţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat 
datorate şi plătite de angajatori şi/sau de asiguraţi, 
precum şi eventualele rectificări ale declaraţiilor 
de asigurare. 
 

cuprind cel puţin evidenţa obligaţiilor la bugetul 
asigurărilor sociale de stat datorate de angajatori 
şi/sau de asiguraţi, precum şi eventualele 
rectificări ale declaraţiilor de asigurare. 
 
Deputat Gabriel Seidler și grupul parlamentar 
USR 

situații, a sistemului de pensii cu un 
sistem de asistență socială.  
Legea își propune întărirea principiului 
contributivității, ca principiu de bază al 
sistemului public de pensii, astfel încât 
să se asigure o legătură reală între 
contribuțiile achitate și cuantumul 
prestațiilor, punând accent pe 
conformarea angajatorilor în ceea ce 
privește reținerea și plata contribuțiilor 
de asigurări sociale pentru salariați. 

33.   
Art.27. - Sunt încadrate în condiţii deosebite, 
locurile de muncă stabilite în baza criteriilor şi 
metodologiei prevăzute de legislaţia în vigoare la 
data încadrării acestora. 
 
 

 
Art. 27. - Sunt încadrate în condiţii deosebite, 
locurile de muncă stabilite în baza criteriilor şi 
metodologiei prevăzute de legislaţia în vigoare; 
încadrarea acestora se face din 3 ani în 3 ani, 
începand cu 1 ianuarie 2019. 
 
Deputat Adrian Dohotaru 
 

 
1.În vederea prelungirii autorizatiilor  
Considerăm că norma legislativă trebuie 
să acopere toate situațiile și să le dea 
posibilitatea reînnoirii acestui aviz o 
dată la trei ani, dar în același timp 
angajatorul este obligat să depună 
eforturi pentru normalizarea condițiilor 
de muncă. 
 
2. Există deja reglementată prelungirea 
avizelor pentru condiții deosebite. 
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34.   
Art.27, texte noi 
 

 
(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2019, locurile 
de muncă pot fi menținute în condiții deosebite, 
prin reînnoirea periodică, din 5 în 5 ani, a 
avizelor de încadrare pe baza metodologiei 
stabilite prin hotărâre a Guvernului. 
(3) Perioada, cuprinsă între 31 decembrie 2018 
și data reînnoirii avizului de încadrare a locurilor 
de muncă în condiții deosebite sau data la care 

 
1.Aceste modificări sunt necesare 
întrucât avem angajatori care nu au 
reușit să-și normalizeze condițiile de 
muncă sau nu pot să facă acest lucru 
datorită domeniului în care lucrează. 
Aceste avize expirau la 31 decembrie 
2018, iar Ministerul le-a prelungit un an 
de zile. Totuși considerăm că norma 

Camera 
Deputaţilor 



198 

 

Nr. 
crt. Text iniţial Text propus 

(autor amendament) 

Motivare 
1.Argumente pentru susţinere 

2. Argumente pentru respingere 

Camera 
decizională 

angajatorul a normalizat condițiile de muncă, 
constituie stagiu de cotizare în condiții deosebite 
de muncă, pentru care angajatorii datorează, 
contribuţia de 4% potrivit prevederilor art. 138 
lit.b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
Senator PNL Carmen Hărău  
Deputaţi PNL Dumitru Oprea, Mara Calista, 
Claudiu Răcuci, Dan Vîlceanu şi Florin Roman 
 

legislativă trebuie să acopere toate 
situațiile și să le dea posibilitatea 
reînnoirii acestui aviz o dată la cinci ani, 
dar în acelașii timp angajatorul este 
obligat să depună eforturi pentru 
normalizarea condițiilor de muncă. 
 
2. Există deja reglementată prelungirea 
avizelor pentru condiții deosebite. 

35.   
Art.28 alin.(1) lit.b) 
 
b) activităţile de cercetare, explorare, exploatare 
sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele 
I şi II de expunere la radiaţii; 
 

 
 
 
b) activităţile de cercetare, cercetare știin țifică,  
explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor 
prime nucleare, de exploatare a centralelor 
nucleare, zonele I şi II de expunere la radiaţii; 
 
Senator PNL Carmen Hărău  
Deputaţi PNL Dumitru Oprea, Mara Calista, 
Claudiu Răcuci, Dan Vîlceanu şi Florin Roman 
 

 
1.Considerăm că toate categoriile ar 
trebui cuprinse, mai ales activitățile ce 
privesc exploatarea centralelor nucleare. 
 
2. Prin alin. (2) al acestui articol s-a 
creat cadrul legislativ pentru stabilirea 
de noi locuri de muncă și activități în 
condiții speciale, precum și a unei noi 
proceduri de încadrare a acestora.  
Totodată, locurile de muncă din zonele I 
și II de radiații sunt doar cele avizate de 
Comisia Națională pentru Controlul 
Activității Nucleară. 
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36.   
Art.28 alin.(1) lit.c) 
 
c) aviaţia civilă, pentru personalul navigant 
prevăzut în anexa nr.1; 
 

 
 
 
c) aviaţia civilă, pentru personalul navigant și 
personalul operativ de dirijare, control și 
informare a traficului aerian civil prevăzut în 

 
1. –  
 
2. Personalul de la lit.c), respectiv anexa 
nr.1, are reglementări specifice, în 
funcție de numărul de ore de zbor. Nu 
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anexa nr.1; 
 
Senator PNL Carmen Hărău, senator PNL 
Pârvulescu Eugen și deputat PNL Lucian Heiuș 
 

poate fi asimilat.  
Cele două categorii nu pot fi cuprinse în 
același text, condițiile de acordare a 
pensiei fiind total diferite. 
 

37.   
Art.28 alin.(1), text nou 

 
c1) activitatea feroviară, pentru personalul cu 
responsabilităţi în siguranţa circulaţiei 
feroviare prevăzut în anexa nr. 11. 
 
Deputaţi PNL Dumitru Oprea, Mara Calista, 
Claudiu Răcuci, Dan Vîlceanu şi Florin Roman 
 

 
1. Subfinanţarea cronică a sectorului 
feroviar din ultimii 15 ani a adus după 
sine o degradare accentuată  condiţiilor 
de muncă în care își desfașoară 
activitatea personalul feroviar cu  
responsabilităţi în siguranţa circulaţiei 
feroviare, acesta fiind obligat să lucreze 
cu predilecţie sub cerul liber sau  în 
spaţii insalubre, utilizând instalaţii și 
material rulant cu o vechime de peste 40 
de ani, conceptul de normalizare a 
condiţiilor de muncă fiind departe de a 
se realiza. 
Obligativitatea efectuării controalelor 
medicale și psihologice au scos în 
evidență o creștere semnificativă, la 
nivel național, a zilelor de concediu 
medical, a cazurilor de revenire la 
controalele medicale și/sau psihologice 
la intervale de timp mult mai mici decât 
cele normale sau a cazurilor de 
inaptitudine fizică sau psihică, ceea ce 
denotă un grad ridicat de uzură fizică 
și/sau psihică în rândul personalului 
feroviar cu responsabilităţi în siguranţa 
circulaţiei feroviare. Mai mult, în 
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rândurile acestei categorii profesionale 
se înregistrează numeroase cazuri de 
decese, unele dintre acestea producându-
se chiar la locurile de muncă, în timpul 
serviciului. 
Nu întâmplător, anterior datei de 01 
aprilie 2001, funcţiile cu responsabilităţi 
în siguranţa circulaţiei feroviare erau 
încadrate în grupa a I-a de muncă, 
regăsindu-se în Anexa 1 la Ordinul nr. 
50/1990, astfel cum a fost modificată de 
Ministerul Muncii în anul 1994.   
Având în vedere faptul că reevaluarea 
locurilor de muncă în vederea încadrării 
în condiţii speciale a fost restricţionată 
ulterior datei de 30 iunie 2005, în 
conformitate cu Hotararea Guvernului 
nr. 2280 din 9 decembrie 2004 publicată 
în Monitorul Oficial 1251 din 24 
decembrie 2004, se impune 
nominalizarea personalului feroviar cu 
responsabilităţi în siguranţa circulaţiei 
feroviare în Legea privind sistemul 
public de pensii atât în textul art. 28 cât 
și într-o anexă distinctă. 
 
2. Recunoaşterea acestor perioade ca 
fiind lucrate în condiţii de muncă 
speciale implică eforturi financiare 
considerabile. 
Există cadru legal pentru reevaluarea 
tuturor locurilor de muncă în condiţii 
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speciale, care vor face obiectul unei legi 
distincte, în baza unei metodologii 
stabilite prin hotărâre a Guvernului. 
 

38.   
Art.28 alin.(1), text nou 

 
f) unităţile autorizate care execută activităţi şi 
operaţiuni de scafandrerie, pentru personalul 
de scufundare, atestat în acest sens; 
 
Senatori Emanoil Savin şi Ion Rotaru 

 
1. Având în vedere specificul activităţii. 
 
2. Recunoaşterea acestor perioade ca 
fiind lucrate în condiţii de muncă 
speciale implică eforturi financiare 
considerabile. 
Există cadru legal pentru reevaluarea 
tuturor locurilor de muncă în condiţii 
speciale, care vor face obiectul unei legi 
distincte, în baza unei metodologii 
stabilite prin hotărâre a Guvernului. 
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39.   
Art.28 alin.(1), text nou 

 
g) serviciile publice judeţene sau locale de 
salvamont sau de salvamont-salvaspeo, care 
execută activități de salvare în munți, pentru 
salvatorii montani atestaţi în acest sens; 
 
Senatori Emanoil Savin şi Ion Rotaru  
 

 
1.Salvatorul montan este persoana 
calificată profesional să desfăşoare 
activităţi de  patrulare preventivă, de 
asigurarea permanenţei la punctele şi 
refugiile SALVAMONT, de căutarea 
persoanei dispărute, acordarea primului 
ajutor medical în caz de accidentare şi 
transportarea accidentatului sau a 
bolnavului la prima unitate sanitară , cf. 
art. 1 din HG 77/2003  privind 
instituirea unor măsuri pentru prevenirea 
accidentelor montane şi organizarea 
activităţii de salvare în munţi . 
În România profesia de salvator montan 
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este reglementată prin legea nr. 
200/2004 completată cu OUG nr. 
109/2007 şi este încadrată la Profesiile 
reglementate pentru care durata de studii 
este inferioară duratei de 3 ani de studii 
superioare, având codul COR 541904. 
Profesia de salvator montan are alocat în 
Clasificaţia ocupaţiilor din România, 
COR,  codul 541904, din cadrul grupei 
majore 5 „Lucrători în domeniul 
serviciilor”, subgrupa majoră 54 
„Lucrători în servicii de protecţie”, 
grupa minoră 541 „Lucrători în servicii 
de protecţie”, grupă minoră din care mai 
fac parte poliţişti, pompieri şi agenţi de 
penitenciare.  
Profesia de salvator montan  presupune 
riscuri ridicate, dar asumate, impune 
foarte bune aptitudini  sportive, fizice şi 
psihice, bună pregătire în orientarea în 
teren, prim ajutor, capacitate de 
observare, analiză şi decizie, abilităţi 
interpersonale dezvoltate, capacitate de 
lucru în echipă, program de lucru 
îndelungat, imprevizibil şi în condiţii 
grele: stres, întuneric, condiţii meteo 
extreme, încărcare psihică mare, izolare, 
factori de risc biologic, activitatea 
desfășurându-se sub influenţa 
permanentă a 49 factori de risc, dintre 
care, 44 au valoarea cuprinsă între 4 și 7, 
iar doua treimi dintre factorii de risc 
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identificaţi pot avea consecinţe 
ireversibile asupra executantului (deces 
sau invaliditate), ceea ce caracterizează 
postul de lucru cu un nivel mare de 
risc. 
Din analiza documentaţiei pusă de la 
dispoziţie reiese ca profesia de salvator 
montan se încadrează in locuri de muncă 
în condiţii speciale, respectiv în  locurile 
de munca unde gradul de expunere la 
factorii de risc profesional sau la 
condiţiile specifice unor categorii de 
servicii publice, pe durata a cel puţin 
50% din timpul normal de munca, grad 
de expunere ce poate conduce in timp la 
îmbolnăviri profesionale, la 
comportamente riscante în activitate, cu 
consecinţe grave asupra securităţii si 
sănătăţii in munca a asiguraţilor. 
Pe lângă toate acestea, elementul 
principal care impune încadrarea 
salvatorului în locuri de muncă în 
condiţii speciale , este scăderea 
capacităților fizice și psihice odată cu 
înaintarea în vârstă, acest fapt având 
influențe negative , directe,  în calitatea 
actului de salvare a vieților omenești . 
In acest moment , în cele 30 de structuri 
județene sau locale Salvamont din cele 
24 de județe cu zonă montană din țara 
noastră, există 267 de salvatori montani 
angajați .  
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Dacă s-ar simula un grafic al 
pensionarilor acestor salvatori montani 
la o vârsta estimată de 55 de ani , 
pensionarea acestor salvator montani s-
ar întinde pe 33 de ani , cu un vârf de 26 
de pensionari în primul an, doi ani cu 
11-12 pensionari /an, 17 ani cu 5-9 
pensionari pe an la nivel de țară , 12 ani 
cu 0-5 pensionări pe an , deci , un număr 
nesemnificativ de pensionari și impact 
financiar la fel de nesemnificativ 
distribuit pe o perioada de timp extrem 
de mare. 
 
2. Recunoaşterea acestor perioade ca 
fiind lucrate în condiţii de muncă 
speciale implică eforturi financiare 
considerabile. 
Există cadru legal pentru reevaluarea 
tuturor locurilor de muncă în condiţii 
speciale, care vor face obiectul unei legi 
distincte, în baza unei metodologii 
stabilite prin hotărâre a Guvernului. 
 

40.   
Art.28 alin.(1), text nou 

 
h) activitatea de dirijare, control şi informare 
a traficului aerian desfăşurată de personalul 
operativ de dirijare, control şi informare a 
traficului aerian civil. 
 
Deputat Gabriel Seidler și grupul parlamentar 
USR  

 
1.Deși aviația civilă este menționată ca 
loc de muncă în condiții speciale, 
considerăm utilă completarea cu noi 
categorii de personal din acest domeniu 
și anume cu personalul operativ  de 
dirijare, control și informare a traficului 
aerian civil. Studiile efectuate de 
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 Institutul Național de Cercetare-
Dezvoltare pentru Protecția Muncii 
„Alexandru Darabont” arată că 
„aptitudinile, abilitățile controlorilor de 
trafic aerian, în special puterea de 
concentrare, au tendința de a se diminua 
după vârsta de 50 de ani, ceea ce crează 
riscuri pentru siguranța aviației.” În 
această meserie, s-a evidențiat faptul că 
riscul incapacității totale apare o dată cu 
depășirea vârstei de 50 de ani, și este 
datorat creșterii incidenței bolilor 
cardio-vasculare. În consecință, 
considerăm că se impune reducerea 
vârstei de pensionare având în vedere că 
activitatea de dirijare a traficului aerian 
este extrem de complexă și comportă 
riscuri de sănătate asociate. 
 
2. Recunoaşterea acestor perioade ca 
fiind lucrate în condiţii de muncă 
speciale implică eforturi financiare 
considerabile. 
Există cadru legal pentru reevaluarea 
tuturor locurilor de muncă în condiţii 
speciale, care vor face obiectul unei legi 
distincte, în baza unei metodologii 
stabilite prin hotărâre a Guvernului. 
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41.   
Art.28 alin.(1), texte noi 

 
i) personalul civil din sectorul de apărare, 
ordine publică și siguranță națională care 
lucrează în condiții similare de expunere la 
factori de risc profesional sau la condițiile 
specifice acestor categorii de servicii publice 
este încadrat în aceeași grupă de muncă ca 
personalul militar, politi știi și funcționarii 
publici cu statut special din sistemul 
penitenciar.  
j) perioada de la 1 aprilie 2001 și până la 
intrarea în vigoare a aprezentei legi constituie 
perioada asimilată în grupa de muncă 
corespunzătoare condițiilor de muncă 
similare pentru militari, politi ști și 
funcționari publici cu statut special din 
sistemul penitenciar. 
 
Deputat PNL, Claudiu Răcuci 
 

 
1.Se impun aceste litere noi întrucât 
personalul contractual civil din cadrul 
MAI și din sistemul de apărare, ordine 
publică și siguranță națională lucrează în 
aceleași condiții ca și colegii lor din 
sistemul special. Mediul de lucru este 
complex și dificil, sunt supuși atât unor 
riscuri profesionale speciale cât și unor 
standarde de securitate/ sănătate în 
muncă asemănătoare cu colegii lor 
(polițiști sau cadre militare) 
 
2. Recunoaşterea acestor perioade ca 
fiind lucrate în condiţii de muncă 
speciale implică eforturi financiare 
considerabile. 
Există cadru legal pentru reevaluarea 
tuturor locurilor de muncă în condiţii 
speciale, care vor face obiectul unei legi 
distincte, în baza unei metodologii 
stabilite prin hotărâre a Guvernului. 

Camera 
Deputaţilor 

42.   
Art.28 alin.(1), text nou 

 
k) transportul public local de călători urban 
și metropolitan, pentru personalul prevăzut 
în anexa 5. 
 
Deputat Roxana Mînzatu 
 

 
1.Corelare cu completarea definiţiei de 
la art.3 lit.g) 
 
2. Recunoaşterea acestor perioade ca 
fiind lucrate în condiţii de muncă 
speciale implică eforturi financiare 
considerabile. 
Există cadru legal pentru reevaluarea 
tuturor locurilor de muncă în condiţii 

Camera 
Deputaţilor 
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speciale, care vor face obiectul unei legi 
distincte, în baza unei metodologii 
stabilite prin hotărâre a Guvernului. 
 

43.   
Art.28, text nou 

 
(6) Este asimilată stagiului de cotizare în 
condiţii speciale de muncă, prevăzut la alin. 
(1), și perioadele lucrate în aceste condiții de 
muncă, conform legislației anterioare, sau în 
locurile de muncă încadrate în grupele I şi II 
de muncă, conform legislaţiei anterioare, 
intr ării în vigoare a acestei legi. 
 
Deputaţi PNL Dumitru Oprea, Mara Calista, 
Claudiu Răcuci, Dan Vîlceanu şi Florin Roman 
 

 
1.Prin acest amendament se explică în 
mod clar fiecărui om ce a lucrat în 
condiții speciale sau în grupe de muncă 
(conform legislației anterioare anului 
2001) că aceștia vor beneficia la calculul 
pensiei de condițiile de muncă lucrate.  
De asemenea, la Anexe trebuie avut în 
vedere să fie cuprinse toate societățile, 
cu toate denumirile avute (pentru a nu fi 
neclarități pentru angajații CNPP), chiar 
dacă în prezent și-au normalizat 
condițiile de muncă pentru că oamenii 
au lucrat în acele condiții o anumită 
perioadă de timp. 
 
2. Prevederile fac obiectul art.145. 
Recunoaşterea şi asimilarea unor 
perioade ca fiind lucrate în condiţii de 
muncă speciale implică eforturi 
financiare considerabile. 
Există cadru legal pentru reevaluarea 
tuturor locurilor de muncă în condiţii 
speciale, care vor face obiectul unei legi 
distincte, în baza unei metodologii 
stabilite prin hotărâre a Guvernului. 
 
 

Camera 
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44.   
Art.33. - (1) Baza lunară de calcul a contribuţiei 
de asigurări sociale pentru asiguraţii prevăzuţi la 
art.6 alin.(2) o constituie venitul lunar asigurat 
înscris în contractul de asigurare socială, care nu 
poate fi mai mic decât câştigul salarial mediu 
brut utilizat la fundamentarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat. 
(2) Baza lunară de calcul a contribuţiei de 
asigurări sociale pentru asiguraţii prevăzuţi la 
art.6 alin.(3) o constituie cel puțin câștigul 
salarial mediu brut utilizat la fundamentarea 
bugetului asigurărilor sociale de stat în vigoare 
la data încheierii contractului de asigurare socială. 
 

 
Art. 33. - (1) Baza lunară de calcul a contribuției 
de asigurări sociale pentru asigurații prevăzuți la 
art. 6 alin. (2) o constituie venitul lunar asigurat 
înscris în contractul de asigurare socială, care nu 
poate fi mai mic decât salariul minim brut pe 
țară garantat în plată. 
 
(2) Baza lunară de calcul a contribuției de 
asigurări sociale pentru asigurații prevăzuți la 
art. 6 alin. (3) o constituie cel puțin salariul 
minim  brut pe țară garantat în plată, în 
vigoare la data încheierii contractului de 
asigurare facultativă. 
 
Deputat Csép Éva Andrea 
Deputat Gabriel Seidler și grupul parlamentar 
USR 
 

 
1. Baza lunară de calcul al contribuției 
de asigurări sociale pentru cei asigurați 
în baza contractului de asigurări 
facultative, trebuie să constituie cel 
puțin valoarea salariului de bază minim 
brut pe țară garantat în plată, astfel cum 
prevede și legea actuală, și nu câștigul 
salarial mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurărilor 
sociale de stat, care ar fi una excesivă. 
Propunem modificarea bazei lunare de 
calcul în sensul modificării acesteia cu 
salariul minim brut pe țară deoarece 
nivelul propus în proiectul de lege este 
prea ridicat pentru foarte mulți români, 
peste posibilitățile de plată ale celor care 
doresc să se asigure voluntar. 
 
2. Pentru a se asigura un cuantum al  
pensiei mai mare decât pensia minimă. 
 

Camera 
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45.   
Art.33. - (1) Baza lunară de calcul a contribuţiei 
de asigurări sociale pentru asiguraţii prevăzuţi la 
art.6 alin.(2) o constituie venitul lunar asigurat 
înscris în contractul de asigurare socială, care nu 
poate fi mai mic decât câştigul salarial mediu brut 
utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor 
sociale de stat. 
(2) Baza lunară de calcul a contribuţiei de 
asigurări sociale pentru asiguraţii prevăzuţi la 

 
Art.33. - (1) Baza lunară de calcul a contribuţiei 
de asigurări sociale pentru asiguraţii prevăzuţi la 
art. 6 alin. (2) o constituie venitul lunar asigurat 
înscris în contractul de asigurare socială, care nu 
poate fi mai mic decât valoarea salariului de 
bază minim brut pe ţară garantat în plată. 
(2) Baza lunară de calcul a contribuţiei de 
asigurări sociale pentru asiguraţii prevăzuţi la 
art. 6 alin. (3) o constituie cel puțin valoarea 

 
1.Conform proiectului persoanele ce 
încheie un astfel de contract ar trebui să 
plătească asigurări minime pentru o 
valoare mult mai mare, față de cei care 
desfășoară activități lucrative și plătesc 
aceste contribuții la o valoare mai mică. 
 
2. Pentru a se asigura un cuantum al  
pensiei mai mare decât pensia minimă. 

Camera 
Deputaţilor 
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art.6 alin.(3) o constituie cel puțin câștigul salarial 
mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat în vigoare la data 
încheierii contractului de asigurare socială. 
 

salariului de bază minim brut pe ţară 
garantat în plată în vigoare la data încheierii 
contractului de asigurare socială. 
 
Senator PNL Carmen Hărău  
Deputaţi PNL Dumitru Oprea, Mara Calista, 
Claudiu Răcuci, Dan Vîlceanu şi Florin Roman 
 

 

46.   
Art.35 alin.(2) 
 
(2) Contribuţia la fondul de pensii administrat 
privat, care este parte din contribuţia de asigurări 
sociale prevăzută pentru persoanele fizice care au 
calitatea de angajaţi și pentru care există obligaţia 
plăţii contribuţiei de asigurări sociale, datorată și 
plătit ă la sistemul public de pensii, se transmite 
de CNPP fondurilor de pensii administrate privat. 
 

 
 
 
(2) Contribuţia la fondul de pensii administrat 
privat, care este parte din contribuţia de asigurări 
sociale prevăzută pentru persoanele fizice care 
au calitatea de angajaţi și pentru care există 
obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale, 
datorată la sistemul public de pensii, se 
transmite de CNPP fondurilor de pensii 
administrate privat. 
 
Deputat Gabriel Seidler și grupul parlamentar 
USR 
 

 
1.Pentru a se asigura corelatia cu 
modificarile de la art.2 
 
2. Noua filozofie pe care se bazează 
legea propusa răspunde într-un mod mai 
adecvat provocărilor prezente și de 
viitor, precum și necesității de revenire a 
sistemului public de pensii la scopul său 
de bază, respectiv protecția față de 
riscurile asigurate (bătrânețe, invaliditate 
și deces), pentru care se achită 
contribuțiile de asigurări sociale și 
eliminarea acelor distorsiuni care au 
condus la confundarea, în anumite 
situații, a sistemului de pensii cu un 
sistem de asistență socială.  
Legea își propune întărirea principiului 
contributivității, ca principiu de bază al 
sistemului public de pensii, astfel încât 
să se asigure o legătură reală între 
contribuțiile achitate și cuantumul 
prestațiilor, punând accent pe 
conformarea angajatorilor în ceea ce 

Camera 
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privește reținerea și plata contribuțiilor 
de asigurări sociale pentru salariați. 
 

47.   
Art.35, text nou 

 
(5) Contribuţia la fondul de pensii 
administrat privat se majorează în fiecare an 
cu 0,5 puncte procentuale pe an, începând cu 
data de 1 ianuarie a fiecărui an, până la 
atingerea pragului de 6% cotă contribuție la 
fondul de pensii administrat privat. 
 
Senator PNL Carmen Hărău  
Deputaţi PNL Dumitru Oprea, Mara Calista, 
Claudiu Răcuci, Dan Vîlceanu şi Florin Roman 

 
1.Astfel, asigurăm o pensie pentru cei ce 
sunt beneficiari ai acestui pilon II și nu îi 
obligăm doar să suporte pensiile 
prezente ale celor ce sunt beneficiari în 
prezent de pilon I. 
De asemenea, ne asigurăm că asigurații 
plătitori ai pilonului II de pensii nu se 
vor afla în situația de a avea o pensie 
mai mică la îndeplinirea condițiilor de 
pensionare datorită faptului că au cotizat 
în mod obligatoriu la acest pilon II de 
pensii. 
 
2. Nu face obiectul proiectului, 
reglementarea se regăsește în Legea 
nr.411/2004. 
 

Camera 
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48.   
Art.40 alin.(1) 
 
Art.40. - (1) În sistemul public de pensii stagiul 
de cotizare se constituie din însumarea perioadelor 
pentru care s-a datorat și plătit contribuţia la 
bugetul asigurărilor sociale de stat de către 
asigurat şi, după caz, de către angajator. 
 

 
 
 
Art.40. - (1) În sistemul public de pensii stagiul 
de cotizare se constituie din însumarea 
perioadelor pentru care s-a datorat şi plătit 
contribuţia la bugetul asigurărilor sociale de stat 
de către asigurat şi, după caz, datorat de 
asigurat şi reţinut  de către angajator. 
 
Deputat Adrian Dohotaru 

 
1.Pentru conformitate cu art. 13 
 
2. Noua filozofie pe care se bazează 
legea propusa răspunde într-un mod mai 
adecvat provocărilor prezente și de 
viitor, precum și necesității de revenire a 
sistemului public de pensii la scopul său 
de bază, respectiv protecția față de 
riscurile asigurate (bătrânețe, invaliditate 
și deces), pentru care se achită 

Camera 
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 contribuțiile de asigurări sociale și 
eliminarea acelor distorsiuni care au 
condus la confundarea, în anumite 
situații, a sistemului de pensii cu un 
sistem de asistență socială.  
Legea își propune întărirea principiului 
contributivității, ca principiu de bază al 
sistemului public de pensii, astfel încât 
să se asigure o legătură reală între 
contribuțiile achitate și cuantumul 
prestațiilor, punând accent pe 
conformarea angajatorilor în ceea ce 
privește reținerea și plata contribuțiilor 
de asigurări sociale pentru salariați. 
 

49.   
Art.40 alin.(1) 
 
Art.40. - (1) În sistemul public de pensii stagiul 
de cotizare se constituie din însumarea perioadelor 
pentru care s-a datorat și plătit  contribuţia la 
bugetul asigurărilor sociale de stat de către 
asigurat şi, după caz, de către angajator. 
 

 
 
 
Art. 40 – (1) În sistemul public de pensii stagiul 
de cotizare se constituie din însumarea 
perioadelor pentru care s-a datorat contribuţia la 
bugetul asigurărilor sociale de stat de către 
asigurat şi, după caz, de către angajator. 
 
Deputat Gabriel Seidler și grupul parlamentar 
USR  
 

 
1.Pentru a se asigura corelatia cu 
modificarile de la art.2 
 
2. Noua filozofie pe care se bazează 
legea propusa răspunde într-un mod mai 
adecvat provocărilor prezente și de 
viitor, precum și necesității de revenire a 
sistemului public de pensii la scopul său 
de bază, respectiv protecția față de 
riscurile asigurate (bătrânețe, invaliditate 
și deces), pentru care se achită 
contribuțiile de asigurări sociale și 
eliminarea acelor distorsiuni care au 
condus la confundarea, în anumite 
situații, a sistemului de pensii cu un 
sistem de asistență socială.  
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Legea își propune întărirea principiului 
contributivității, ca principiu de bază al 
sistemului public de pensii, astfel încât 
să se asigure o legătură reală între 
contribuțiile achitate și cuantumul 
prestațiilor, punând accent pe 
conformarea angajatorilor în ceea ce 
privește reținerea și plata contribuțiilor 
de asigurări sociale pentru salariați. 
 

50.   
Art.40 alin.(3) 
 
(3) În situaţia persoanelor prevăzute la art.6 
alin.(2), asigurate pe baza contractului de 
asigurare socială, stagiul de cotizare se constituie 
din însumarea perioadelor pentru care s-a datorat 
şi plătit , conform legii, contribuţia de asigurări 
sociale, inclusiv dobânzile şi penalităţile de 
întârziere aferente. 
 

 
 
 
(3) În situaţia persoanelor prevăzute la art. 6 
alin. (2), asigurate pe baza contractului de 
asigurare socială, stagiul de cotizare se 
constituie din însumarea perioadelor pentru care 
s-a datorat conform legii, contribuţia de asigurări 
sociale, inclusiv dobânzile şi penalităţile de 
întârziere aferente. 
 
Deputat Gabriel Seidler și grupul parlamentar 
USR  
 

 
1.Pentru a se asigura corelatia cu 
modificarile de la art.2 
 
2. Noua filozofie pe care se bazează 
legea propusa răspunde într-un mod mai 
adecvat provocărilor prezente și de 
viitor, precum și necesității de revenire a 
sistemului public de pensii la scopul său 
de bază, respectiv protecția față de 
riscurile asigurate (bătrânețe, invaliditate 
și deces), pentru care se achită 
contribuțiile de asigurări sociale și 
eliminarea acelor distorsiuni care au 
condus la confundarea, în anumite 
situații, a sistemului de pensii cu un 
sistem de asistență socială.  
Legea își propune întărirea principiului 
contributivității, ca principiu de bază al 
sistemului public de pensii, astfel încât 
să se asigure o legătură reală între 
contribuțiile achitate și cuantumul 
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prestațiilor, punând accent pe 
conformarea angajatorilor în ceea ce 
privește reținerea și plata contribuțiilor 
de asigurări sociale pentru salariați. 
 

51.   
Art.41 alin.(4) 
 
(4) În cazul rezilierii contractului de asigurare 
socială, contribuţiile de asigurări sociale achitate 
nu se restituie, iar stagiul de cotizare astfel realizat 
se determină prin raportarea sumelor plătite la 
cota de contribuţie de asigurări sociale aplicată 
asupra câștigului salarial mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale 
de stat. 
 

 
 
 
(4) În cazul rezilierii contractului de asigurare 
facultativă, contribuţiile de asigurări sociale 
achitate nu se restituie, iar stagiul de cotizare 
astfel realizat se determină prin raportarea 
sumelor plătite la cota de contribuţie de asigurări 
sociale aplicată asupra valorii salariului de 
bază minim brut pe ţară garantat în plată în 
vigoare la data încheierii contractului de 
asigurare socială. 
 
Senator PNL Carmen Hărău  
Deputaţi PNL Dumitru Oprea, Mara Calista, 
Claudiu Răcuci, Dan Vîlceanu şi Florin Roman 
 

 
1.Prin corelare cu amendamentele art. 33 
 
2.Scopul asigurării facultative este de a 
asigura atât dreptul la pensie, cât și un 
nivel al acesteia care să-i asigure un trai 
decent.  
Asigurarea la nivelul salariului minim ar 
conduce la obținerea unui cuantum 
minim al pensiei. 

Camera 
Deputaţilor 

52.   
Art.41 alin.(4) 
 
(4) În cazul rezilierii contractului de asigurare 
socială, contribuţiile de asigurări sociale achitate 
nu se restituie, iar stagiul de cotizare astfel realizat 
se determină prin raportarea sumelor plătite la 
cota de contribuţie de asigurări sociale aplicată 
asupra câștigului salarial mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale 

 
 
 
(4) În cazul rezilierii contractului de asigurare 
socială, contribuţiile de asigurări sociale achitate 
nu se restituie, iar stagiul de cotizare astfel 
realizat se determină prin raportarea sumelor 
plătite la cota de contribuţie de asigurări sociale 
aplicată asupra salariului de bază minim brut 
pe ţară garantat în plată în vigoare la data 

 
 
1.Pentru corelarea cu amendamentele 
propuse la art. 33.  
 
2.Scopul asigurării facultative este de a 
asigura atât dreptul la pensie, cât și un 
nivel al acesteia care să-i asigure un trai 
decent.  
Asigurarea la nivelul salariului minim ar 
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de stat. 
 

încheierii contractului de asigurare socială. 
 
Deputat Gabriel Seidler și grupul parlamentar 
USR  
 

conduce la obținerea unui cuantum 
minim al pensiei. 

53.   
Art.42 alin.(4) 
 
(4) În situaţiile prevăzute la alin.(3), constituie 
stagiu de cotizare perioada pentru care s-a plătit 
contribuţia de asigurări sociale până la data 
decesului. 
 

 
Se elimină. 
 
Deputat Adrian Dohotaru 
Deputat Claudiu Răcuci 

 
1.Pentru conformitate cu art. 13 
 
2.Text necesar pentru acordarea 
prestaţiei. 

Camera 
Deputaţilor 

54.   
Art.44. - Stagiul de cotizare se certifică, la cererea 
asiguratului sistemului public de pensii, prin 
adeverință emisă de către CNPP, prin casele 
teritoriale de pensii. 
 
 

 
Art. 44. - (1) Stagiul de cotizare se certifică 
gratuit , la cererea asiguratului sistemului public 
de pensii, ori de câte ori este nevoie, de către 
CNPP/casele teritoriale de pensii. 
 
Senator PNL Carmen Hărău  
Deputaţi PNL Dumitru Oprea, Mara Calista, 
Claudiu Răcuci, Dan Vîlceanu şi Florin Roman 

 
1.Considerăm necesar ca asigurații la 
sistemul public de pensii să fie informați 
cu privire la stagiul lor de cotizare în 
sistemul public de pensii astfel cum cei 
care sunt plătitori de contribuții la 
pilonul II primesc o astfel de informare. 
Așa se poate urmări și de către asigurat, 
cât și de autoritățile abilitate ale 
statutlui, faptul că angajatorul își 
îndeplinește obligațiile contractuale și 
contribuțiile la sistemul public de pensii 
sunt virate în mod sistematic. 
 
2 Conform Legii 1/2017 nu se percep 
taxe pentru certificarea stagiului. 
Stagiul se certifică la cerere și textul nu 
limitează numărul cererilor.  
Certificarea anuală, din oficiu, 
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presupune costuri administrative 
suplimentare foarte mari care depășesc 
impactul financiar calculat (cheltuială 
estimată de 120 milioane lei/an). 
 

55.  Art.44, text nou  
(2) CNPP/casele teritoriale de pensii  
informează, din oficiu, anual, fiecare 
asigurat, la ultima adresă certificată, cu 
privire la stagiul de cotizare cumulate în 
sistemul public de pensii.   
 
Senator PNL Carmen Hărău  
Deputaţi PNL Dumitru Oprea, Mara Calista, 
Claudiu Răcuci, Dan Vîlceanu şi Florin Roman 
 

 
1.Corelare cu modificările anterioare. 
 
2. Conform Legii 1/2017 nu se percep 
taxe pentru certificarea stagiului. 
Stagiul se certifică la cerere și textul nu 
limitează numărul cererilor.  
Certificarea anuală, din oficiu, 
presupune costuri administrative 
suplimentare foarte mari care depășesc 
impactul financiar calculat.  
 

Camera 
Deputaţilor 

56.   
Art.44, text nou 

 
(2) Casele teritoriale de pensii informează, 
din oficiu, prin notificare, o dată la 3 ani, 
fiecare asigurat care, în perioada anterioară 
de 3 ani, nu a accesat platforma electronică 
disponibilă în acest sens prin grija CNPP, la 
ultimul domiciliu declarat sau prin email, cu 
privire la stagiul de cotizare 
acumulat/realizat în sistemul public de pensii.  
 
Deputat Gabriel Seidler și grupul parlamentar 
USR  

 
1.Prevederea este necesară pentru a 
asigura transparență pentru fiecare 
asigurat și pentru a ști dacă îi sunt plătite 
contribuțiile. Menționăm că în sistemul 
privat o asemenea informare există fiind 
necesară și în sistemul public. Se 
facilitează cunoașterea și prevenirea 
unor eventuale probleme referitoare la 
plata contribuțiilor de către angajator.  
S-a propus în Comisia de Muncă de la 
Senat ca notificarea să fie făcută anual, 
însă amendamentul a fost respins ca 
urmare a faptului că această notificare 
costă 20 de lei/pensionar. O dată la 3 
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ani, considerăm că acest cost este 
semnificativ redus și este în beneficiul 
pensionarului.  
Considerăm că informarea o dată la 3 
ani prin intermediul poștei este un 
compromis echitabil din punctul de 
vedere al costurilor, mai ales că ii 
implica doar pe aceia care nu au accesat 
platforma electronica operata in acest 
sens de CNPP. 
 
2. Conform Legii 1/2017 nu se percep 
taxe pentru certificarea stagiului. 
Stagiul se certifică la cerere și textul nu 
limitează numărul cererilor.  
Certificarea anuală, din oficiu, 
presupune costuri administrative 
suplimentare foarte mari care depășesc 
impactul financiar calculat.  
 

57.   
Art.46, texte noi 

 
(3) Persoanele care îndeplinesc condiţiile pentru 
obţinerea mai multor pensii de serviciu, 
reglementate de legi cu caracter special, optează 
pentru obţinerea uneia dintre acestea. 
(4) Prevederile alin. (3) nu se aplică în situaţia în 
care persoana îndeplineşte atât condiţiile pentru 
acordarea unei pensii de serviciu, reglementate 
de legi cu caracter special, cât şi cele pentru 
acordarea unei pensii dintr-un sistem propriu de 
asigurări sociale neintegrat sistemului public de 
pensii. 

 
1.Considerăm necesare prevederile 
astfel încât să nu avem persoane care 
beneficiază atât de pensie de magistrat 
cât și de pensie din sistemul militar.  
Totuși prevederile alin. (4) sunt necesare 
pentru a ca o persoană care a cotizat în 
două sisteme de pensii (ex. sistemul de 
stat și la Casa de pensii a avocaților) să 
beneficieze de cele două pensii la care a 
cotizat. 
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senator PNL Carmen Hărău  
Deputaţi PNL Dumitru Oprea, Mara Calista, 
Claudiu Răcuci, Dan Vîlceanu şi Florin Roman 
 

2. Prevederile se regăsesc la art.176. 

58.   
Articole noi 

 
Art.481. - Prin excepție de la prevederile art. 48, 
personalul angajat în sistemul medical care a 
efectuat ore de gardă beneficiază, la cerere, de 
pensionare, fără penalizări, înaintea vârstei 
standard de pensionare, în cuantum direct 
proporţional cu numărul de gărzi efectuate, dar 
nu mai devreme de vârsta de 57 de ani pentru 
femei și de 60 ani pentru bărbați. 
 
Art.482. - (1) Personalul operativ de intervenţie 
din cadrul serviciilor de asistenţă medicală de 
urgenţă și prim-ajutor calificat pot opta, la 
cerere, de pensionare pentru limită de vârstă, 
fără penalizări, la vârsta de 57 ani, dacă au 
vechime în activitate de 20 ani ca personal 
profesionist operativ de intervenţie. 
(2) Prin servicii de asistenţă medicală de urgenţă 
și prim-ajutor calificat se înţelege ansamblul 
instituţiilor şi structurilor care compun Sistemul 
Naţional de Asistenţă Medicală de Urgenţă şi 
Prim Ajutor Calificat, respectiv: serviciile de 
ambulanţă judeţene si Serviciul de Ambulanţă 
Bucureşti-Ilfov, unităţile şi compartimentele de 
primiri urgenţe, Serviciile Mobile de Urgenţă, 
Reanimare şi Descarcerare (SMURD).  
 

 
1.În funcție de numărul de ore de gardă 
lucrate pentru care au fost achitate 
contribuțiile de asigurări sociale, 
personalul din sistemul medical poate 
ieși la pensie înainte de vârsta standard 
de pensionare prevăzută de legislația 
actuală, dar nu înainte de vârsta de 57 
ani femeile și 60 ani bărbații. 
Stresul, munca până la epuizare, lipsa 
unui număr suficient de doctori, 
incapacitatea de a face față numărului 
uriaş de pacienți, lipsa de respect și de 
perspective au dus de-a lungul timpului 
la suferințe ascunse și uneori la moarte. 
Avem, în prezent, peste 50 de cazuri în 
care medicii au decedat din astfel de 
cauze. 
Al doilea amendament privește 
personalul operativ din sistemul național 
de urgență care asigură acest serviciu la 
nivel național.  
 
2. Recunoaşterea şi asimilarea unor 
perioade ca fiind lucrate în condiţii de 
muncă speciale implică eforturi 
financiare considerabile. 
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Deputaţi PNL Dumitru Oprea, Mara Calista, 
Claudiu Răcuci, Dan Vîlceanu, Florin Roman şi 
Antoneta Ioniță   
 

Există cadru legal pentru reevaluarea 
tuturor locurilor de muncă în condiţii 
speciale, care vor face obiectul unei legi 
distincte, în baza unei metodologii 
stabilite prin hotărâre a Guvernului. 
 

59.   
Art.50 alin.(1), text nou 
 
 

 
a1) 15 ani în locurile de muncă prevăzute la 
art.28 alin.(1) lit.a) pentru care vârsta 
standard se reduce cu 20 de ani, în cazul în 
care activitatea minieră încetează ca urmare 
a obligaţiilor pe care şi le asumă statul român 
în negocierile cu Comisia Europeană; 
 
Senator Cornel-Cristian Resmeriţă şi deputaţi 
Laurenţiu Nistor, Ilie Toma, Sorin Marica şi 
Natalia Intotero 

 
1.Necesitatea unei astfel de completări 
ţine de situaţa socio-economică din 
zonele miniere, unde vor fi închise 
anumite exploatări miniere ca urmare a 
înţelegerilor dintre statul român şi 
Comisia Europeană. 
Exploatările miniere ce se vor închide în 
baza acestor înţelegeri se află într-o zonă 
monoindustrială şi slab dezvoltată din 
punct de vedere economic, ceea ce face 
aproape imposibilă recalificarea şi 
integrarea pe piaţa muncii a persoanelor 
ce urmează a fi concediate. De 
asemenea, ca urmare a închiderii 
exploatărilor miniere şi a reducerilor de 
personal din alte exploatări miniere, 
aceştia nu vor mai putea să lucreze ca 
mineri. 
Modificarea pe care dorim să o aducem 
legii oferă posibilitatea persoanelor care 
au lucrat în activitatea minieră în 
subteran, în proporţie de cel puţin 50% 
din timpul normal de muncă, şi au cel 
puţin 45 de ani să poată ieşi la pensie, 
dacă au un stagiu de cotizare de cel 
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puţin 15 ani. Această prevedere se va 
aplica exclusiv pentru persoanele ce 
urmează să fie concediate ca urmare a 
închiderii exploatărilor miniere ca 
urmare a obligaţiilor pe care şi le asumă 
statul român în negocierile cu Comisia 
Europeană. 
 
2. Nu se justifică. 
 

60.   
Art.50 alin.(1) lit.c) 
 
c) 25 de ani în locurile de muncă prevăzute la 
art.28 alin.(1) lit.c) și d), pentru care vârsta 
standard de pensionare se reduce cu 13 ani. 
 
 
 

 
 
 
c) 25 de ani în locurile de muncă prevăzute la 
art. 28 alin. (1) lit. c), d), f) şi g) pentru care 
reducerea vârstei standard de pensionare este de 
13 ani. 
 
Senatori PSD Emanoil Savin şi Ion Rotaru  
 

 
 
1. Urmare completării art. 28 cu litere 
noi 
 
2. Respins la vot – amendamentul 
corelativ textului nu a fost acceptat. 
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61.   
Art.50 alin.(1) lit.c) 
 
c) 25 de ani în locurile de muncă prevăzute la 
art.28 alin.(1) lit.c) și d), pentru care vârsta 
standard de pensionare se reduce cu 13 ani. 
 

 
 
 
c) 25 de ani în locurile de muncă prevăzute la 
art.28 alin. (1) lit. c) şi d), respectiv 20 de ani în 
locurile prevăzute la art.28 alin.(1) lit.h), 
pentru care reducerea vârstei standard de 
pensionare este de 13 ani. 
 
Deputat Gabriel Seidler și grupul parlamentar 
USR  
 

 
1. Urmare completării art. 28 cu litere 
noi 
 
2. Recunoaşterea şi asimilarea unor 
perioade ca fiind lucrate în condiţii de 
muncă speciale implică eforturi 
financiare considerabile. 
Există cadru legal pentru reevaluarea 
tuturor locurilor de muncă în condiţii 
speciale, care vor face obiectul unei legi 
distincte, în baza unei metodologii 
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stabilite prin hotărâre a Guvernului. 
 

62.   
Art.50 alin.(1) lit.c) 
 
c) 25 de ani în locurile de muncă prevăzute la 
art.28 alin.(1) lit.c) și d), pentru care vârsta 
standard de pensionare se reduce cu 13 ani. 
 

 
 
 
c) 25 de ani în locurile de muncă prevăzute la 
art. 28 alin. (1) lit. c), c1) și d)  pentru care 
reducerea vârstei standard de pensionare este de 
13 ani.  
 
Deputaţi PNL Dumitru Oprea, Mara Calista, 
Claudiu Răcuci, Dan Vîlceanu şi Florin Roman 
 

 
1.Pentru corelare cu amendamentul făcut 
la art. 28 - locuri de muncă în condiţii 
specie – includerea activității feroviară, 
pentru personalul cu responsabilităţi în 
siguranţa circulaţiei feroviare prevăzut  
în anexa nr. 11 

 
2. Respins la vot – amendamentul 
corelativ textului nu a fost acceptat. 
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63.   
Art.50 alin.(2) 
 
(2) Vârsta standard de pensionare redusă potrivit 
prevederilor alin.(1) nu poate fi mai mică de:  
a) 45 de ani, în cazul persoanelor prevăzute la 
alin.(1) lit.a); 
 
b) 50 de ani, în cazul persoanelor prevăzute la 
alin.(1) lit.b), cu excepţia balerinilor şi acrobaţilor 
pentru care vârsta de pensionare nu poate fi mai 
mică de 43 de ani pentru femei şi 45 de ani pentru 
bărbaţi;  
c) 50 de ani pentru femei şi 52 de ani pentru 
bărbaţi, în cazul persoanelor prevăzute la alin.(1) 
lit. c).  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
a) 45 de ani, în cazul persoanelor prevăzute la 
alin.(1) lit.a) şi a1); 
 
Senator Cornel-Cristian Resmeriţă şi deputaţi 
Laurenţiu Nistor, Ile Toma, Sorin Marica şi 
Natalia Intotero 

 
1. Amendament necesar pentru a fi 
cuprinsă şi noua ipoteză juridică şi 
pentru a fi clarificate condiţiile de ieşire 
la pensie a persoanelor pentru care se 
vor aplica dispoziţiile art.50 alin.(1) 
lit.a1) 
 
2. Respins la vot – amendamentul 
corelativ textului nu a fost acceptat. 
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64.   
Art.50 alin.(3) lit.b) 
 
b) 25 de ani pentru persoanele care au realizat cel 
puţin 20 de ani în locuri de muncă prevăzute la 
art.28 alin.(1) lit.e); 
 
 

 
 
 
b) 25 de ani pentru persoanele care au realizat 
cel puţin 20 de ani în locuri de muncă prevăzute 
la art.28 alin.(1) lit.e) şi h); 
 
Deputat Gabriel Seidler și grupul parlamentar 
USR  
 

 
 
 
1.Urmare completării art. 28 cu litere 
noi 
 
2. Respins la vot – amendamentul 
corelativ textului nu a fost acceptat. 
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65.   
Art.50 alin.(3) lit.c) 
 
c) 25 de ani pentru persoanele care au realizat cel 
puţin 25 de ani în locurile de muncă prevăzute la 
art.28 alin.(1) lit.c) şi d). 
 

 
 
 
c) 25 de ani pentru persoanele care au realizat 
cel puţin 25 de ani în locurile de muncă 
prevăzute la art.28 alin. (1) lit. c), d), f) și g). 
 
Senatori PSD Emanoil Savin şi Ion Rotaru  
 

 
 
1.Urmare completării art. 28 cu lit. f) și 
g) se impun și completările art. 50 
alin.(1) lit. c) și alin.(3) lit. c). 
 
2. Respins la vot – amendamentul 
corelativ textului nu a fost acceptat. 
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66.   
Art.50 alin.(3) lit.c) 
 
c) 25 de ani pentru persoanele care au realizat cel 
puţin 25 de ani în locurile de muncă prevăzute la 
art.28 alin.(1) lit.c) şi d). 
 

 
 
 
c) 25 de ani pentru persoanele care au realizat 
cel puţin 25 de ani în locurile de muncă 
prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. c), c1) și d).  
 
Deputaţi PNL Dumitru Oprea, Mara Calista, 
Claudiu Răcuci, Dan Vîlceanu şi Florin Roman 
 

 
1.Pentru corelare cu amendamentul făcut 
la art. 28 - locuri de muncă în condiţii 
specie – includerea activității feroviară, 
pentru personalul cu responsabilităţi în 
siguranţa circulaţiei feroviare prevăzut  
în anexa nr. 11 

 

2. Respins la vot – amendamentul 
corelativ textului nu a fost acceptat. 
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67.   
Articol nou 

 
Art.501 – De prevederile art.50 alin.(1) lit.a1) pot 
beneficia toate persoanele care îndeplinesc 
condiţiile cumulative prevăzute la art.50 alin.1 
lit.a1) şi la art.50 alin.(2) lit.a), dacă au fost 
disponibilizate ca urmare a închiderii 
activităţilor de exploatare minieră, pentru care 
au fost notificate Comisiei Europene ajutoare de 
stat, în baza Planurilor de închidere. 
 
Senator Cornel-Cristian Resmeriţă şi deputaţi 
Laurenţiu Nistor, Ilie Toma, Sorin Marica şi 
Natalia Intotero 
 

1.Pentru a nu exista un tratament 
discriminatoriu între persoanele care au 
fost concediate ca urmare a aplicării 
Planurilor de închidere şi cele care 
urmează să fie concediate, am considerat 
necesar să introducem un nou articol 
prin care să oferim posibilitatea tuturor 
celor care au fost concediaţi din cauza 
închiderii exploatărilor miniere să poată 
beneficia de prevederile legii. 
 
2. Respins la vot – amendamentul 
corelativ textului nu a fost acceptat. 
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68.   
Art.52, lit.a) 
 
Art.52. - Persoanele care au realizat un stagiu de 
cotizare în condiţii de handicap beneficiază de 
reducerea vârstelor standard de pensionare 
prevăzute în anexa nr. 5, în funcţie de gradul de 
handicap, dovedit cu certificat de încadrare în 
grad și tip de handicap cu valabilitate 
permanentă, în condițiile Legii nr.448/2006 
privind protec ția și promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare,  după 
cum urmează: 
 
a) cu 15 ani, în situaţia asiguraţilor cu handicap 
grav, dacă au realizat, în condiţii de handicap 
grav, cel puţin stagiul minim  de cotizare; 

 
 
 
Art. 52. - Persoanele care au realizat un stagiu 
de cotizare în condiţii de handicap preexistent 
calităţii de asigurat beneficiază de reducerea 
vârstelor standard de pensionare prevăzute în 
anexa nr. 5, în funcţie de gradul de handicap, 
dovedit cu certificat de încadrare în grad și tip de 
handicap, după cum urmează: 
 
 
 
 
a) indiferent de vârstă, dacă au realizat, în 
condiții de handicap grav, cel puțin o treime din 
stagiul complet de cotizare; 
 

 
1.Considerăm că prin această modificare 
se rezolvă o inechitate destul de mare 
dintre persoanele cu handicap, în 
condițiile în care în proiect echitatea 
socială este foarte puternic scoasă în 
evidență! În acest fel, Noua Lege a 
pensiilor se armonizează cu Legea 
448/2006, privind protecția și 
promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, eliminându-se diferența dintre 
tipurile de handicap din cadrul aceluiași 
grad de handicap. În plus, prin această 
reglementare persoanele cu dizabilități 
grave vor fi stimulate să lucreze. 
 
2. Prin textul propus la art. 52 au fost 
îmbunătățite condițiile de acces la pensie 
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Senator PNL Carmen Hărău  
Deputaţi PNL Dumitru Oprea, Mara Calista, 
Claudiu Răcuci, Dan Vîlceanu şi Florin Roman 
 

pentru persoanele cu handicap grav, în 
sensul eliminării condiției ca handicapul 
să fie preexistent calității de asigurat. 
Nevăzătorii au avut un regim de 
pensionare diferențiat încă din anii 1970, 
motivat de faptul că deficiența vizuală 
prin cecitate absolută limitează 
defășurerea unor activități profesionale. 
 

69.   
Art.52 lit.b) 
 
b) cu 10 ani, în situaţia asiguraţilor cu handicap 
accentuat, dacă au realizat, în condiţii de handicap 
accentuat, un stagiu de cotizare de cel puţin 20 de 
ani; 

 
 
 
b) cu 10 ani, în situația asiguraților cu handicap 
accentuat, dacă au realizat, în condiții de 
handicap accentuat, un stagiu de cel puțin 20 
ani; 
 
Senator PNL Carmen Hărău  
Deputaţi PNL Dumitru Oprea, Mara Calista, 
Claudiu Răcuci, Dan Vîlceanu şi Florin Roman 
 

 
1.Considerăm că prin această modificare 
se rezolvă o inechitate destul de mare 
dintre persoanele cu handicap, în 
condițiile în care în proiect echitatea 
socială este foarte puternic scoasă în 
evidență! În acest fel, Noua Lege a 
pensiilor se armonizează cu Legea 
448/2006, privind protecția și 
promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, eliminându-se diferența dintre 
tipurile de handicap din cadrul aceluiași 
grad de handicap. În plus, prin această 
reglementare persoanele cu dizabilități 
grave vor fi stimulate să lucreze. 
 
2. Prin textul propus la art. 52 au fost 
îmbunătățite condițiile de acces la pensie 
pentru persoanele cu handicap grav, în 
sensul eliminării condiției ca handicapul 
să fie preexistent calității de asigurat. 
Nevăzătorii au avut un regim de 
pensionare diferențiat încă din anii 1970, 
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motivat de faptul că deficiența vizuală 
prin cecitate absolută limitează 
defășurerea unor activități profesionale. 
 

70.   
Art.53. - Nevăzătorii beneficiază de pensie pentru 
limită de vârstă, indiferent de vârstă, dacă au 
realizat ca nevăzător cel puţin 1/3 din stagiul 
complet de cotizare. 
 

 
Art. 53 – Persoanele cu handicap grav și 
accentuat beneficiază de pensie pentru limită de 
vârstă, indiferent de vârstă, dacă au realizat cel 
puțin 1/3 din stagiul complet de cotizare. 
 
Deputat Csép Éva Andrea  
 

 
1.Potrivit art. 2 litera d) din prezenta 
lege, principiul egalității este incălcată 
dacă prevederile prezentei articol 
asigură beneficii doar persoanelor 
nevăzătoare și nu în general persoanelor 
cu handicap grav. 
 
2. Articolul 53 se referă la persoanele cu 
deficienţe vizuale grave, care au avut 
reglementare specială în legislaţia 
pensiilor, începând cu anul 1977.  
Nu se justifică extinderea categoriei de 
beneficiari, întrucât persoanele cu 
handicap grav sau accentuat, conform 
propriilor solicitări, îşi doresc să 
desfăşoare activitate, să fie un exemplu 
pentru alte categorii. 
Persoanele cu nevoi speciale beneficiază 
de o reducere a vârstei de pensionare, 
corespunzătoare stagiului de cotizare și 
gradului de handicap. 
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71.   
Art.53. - Nevăzătorii beneficiază de pensie pentru 
limită de vârstă, indiferent de vârstă, dacă au 
realizat ca nevăzător cel puţin 1/3 din stagiul 
complet de cotizare. 

 
Art. 53 - Persoanele cu handicap grav 
beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, 
indiferent de vârstă, dacă au realizat ca 
persoană cu handicap grav cel puţin 1/3 din 

 
1.Pentru a se evita discriminarea între 
persoanele cu handicap grav și 
nevăzători. 
Astfel se respectă și principiul egalității 
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 stagiul complet de cotizare 
 
Deputaţi PNL Dumitru Oprea, Mara Calista, 
Claudiu Răcuci, Dan Vîlceanu şi Florin Roman 
 

menționat în art. 2 din prezentul proiect 
de lege. 
 
2. Articolul 53 se referă la persoanele cu 
deficienţe vizuale grave, care au avut 
reglementare specială în legislaţia 
pensiilor, începând cu anul 1977.  
Nu se justifică extinderea categoriei de 
beneficiari, întrucât persoanele cu 
handicap grav sau accentuat, conform 
propriilor solicitări, îşi doresc să 
desfăşoare activitate, să fie un exemplu 
pentru alte categorii. 
Persoanele cu nevoi speciale beneficiază 
de o reducere a vârstei de pensionare, 
corespunzătoare stagiului de cotizare și 
gradului de handicap. 
 

72.   
Art.53. - Nevăzătorii beneficiază de pensie pentru 
limită de vârstă, indiferent de vârstă, dacă au 
realizat ca nevăzător cel puţin 1/3 din stagiul 
complet de cotizare. 
 

 
Art. 53. - Persoanele cu handicap grav 
beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, 
indiferent de vârstă, dacă au realizat ca 
persoană cu handicap grav cel puțin 1/3  din 
stagiul de cotizare.  
 
Deputat Gabriel Seidler și grupul parlamentar 
USR  

 
1.Nu mai vedem rațiunea pentru care se 
menține distincția între persoane 
nevăzătoare (care sunt încadrate la grad 
de handicap grav) și restul persoanelor 
cu handicap grav. Considerăm că 
această discriminare este nejustificată și 
nu ar trebui să opereze în cadrul 
aceleiași categorii de persoane (cele cu 
handicap grav).  
Merită menționat că nu toate persoanele 
care se vor încadra în grad de handicap 
grav vor dori să se pensioneze o dată 
realizat stagiul de cotizare de 1/3 pentru 
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că cei care se simt în stare să muncească 
și pot să își găsească un loc de muncă 
vor dori să continue cotizarea pentru a 
beneficia de o pensie mai mare. 
 
2. Articolul 53 se referă la persoanele cu 
deficienţe vizuale grave, care au avut 
reglementare specială în legislaţia 
pensiilor, începând cu anul 1977.  
Nu se justifică extinderea categoriei de 
beneficiari, întrucât persoanele cu 
handicap grav sau accentuat, conform 
propriilor solicitări, îşi doresc să 
desfăşoare activitate, să fie un exemplu 
pentru alte categorii. 
Persoanele cu nevoi speciale beneficiază 
de o reducere a vârstei de pensionare, 
corespunzătoare stagiului de cotizare și 
gradului de handicap. 
 

73.   
Art.55 alin.(2)-(3) 
 
 (2) Activităţile de cercetare, explorare, exploatare 
sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele 
I şi II de expunere la radiaţii sunt cele aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr.583/2001 privind 
stabilirea criteriilor de încadrare a activităţilor de 
cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a 
materiilor prime nucleare din zonele I şi II de 
expunere la radiaţii. 
 

 
 
 
(2) Activităţile de cercetare, cercetare 
știin țifică,  explorare, exploatare sau prelucrare 
a materiilor prime nucleare,  de exploatare a 
centralelor nucleare, zonele I şi II de expunere 
la radiaţii sunt cele aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 583/2001 privind stabilirea 
criteriilor de încadrare a activităţilor de 
cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a 
materiilor prime nucleare din zonele I şi II de 

 
 
1.Corelare cu modificările aduse la art. 
28 
 
 
2. Amendamentul corelativ nu a fost 
acceptat.  
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(3) Activităţile din anexa nr.2, avizate în condiţii 
speciale de muncă, realizate în unităţile din anexa 
nr.3, se consideră în condiţii speciale de muncă 
numai dacă acestea se desfăşoară pe durata 
programului normal de lucru dintr-o lună. 
 

expunere la radiaţii. 
(3) Activităţile prevăzute în anexa nr. 2, avizate 
în condiţii speciale de muncă, realizate în 
unităţile prevăzute în anexa nr. 3, se consideră 
în condiţii speciale de muncă numai dacă acestea 
se desfăşoară pe durata programului normal de 
lucru dintr-o lună. 
 
Senator PNL Carmen Hărău  
Deputaţi PNL Dumitru Oprea, Mara Calista, 
Claudiu Răcuci, Dan Vîlceanu şi Florin Roman 
 

74.   
Art.55, text nou 

 
(4) Activităţile prevăzute la art.28 alin.(1) lit.h) 
se consideră în condiţii speciale de muncă numai 
dacă acestea se desfăşoară pe durata normală a 
programului normal de lucru dintr-o lună. 
 
Deputat Gabriel Seidler și grupul parlamentar 
USR  
 

 
 
1.Corelare cu modificările aduse la art. 
28 
 
 
2. Amendamentul corelativ nu a fost 
acceptat.  

Camera 
Deputaţilor 

75.   
Art.56 alin.(1) 
 
Art.56. - (1) Femeile care au realizat stagiul 
minim de cotizare și care au născut 3 copii și i-au 
crescut până la vârsta de 16 ani beneficiază la 
cerere de reducerea cu 6 ani a vârstei de 
pensionare prevăzută în anexa nr. 5. 
 

 
 
 
Art.56 – (1) Femeile care au realizat stagiul 
minim de cotizare și care au născut 2 copii și i-
au crescut până la vârsta de 16 ani beneficiază 
de reducerea cu 4 ani a vârstei de pensionare 
prevăzută în anexa nr.5. 
 
Senator PNL Carmen Hărău, senator PNL 
Pârvulescu Eugen și deputat PNL Lucian Heiuș 

 
1. Încurajarea reală a demografiei și 
natalității sociale, sprijinindu-se și 
stimulându-se astfel tinerii care își 
întemeiază o familie, au venituri medii și 
depun un efort sentimental, financiar și 
uman pentru a avea cel mult doi copii. 
 
2. Formularea adoptată de comisie este 
acoperitoare. 
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Deputat  PNL, Daniel-Andrei Gheorghe 
 

76.   
Art.56 alin.(2) 
 
(2) La reducerea prevăzută la alin.(1) se adaugă 
câte un an în plus începând cu al patrulea copil. 
 
 
 
 

 
 
 
(2) La reducerea prevăzută la alin.(1) se adaugă 
câte un an în plus începând cu al treilea copil. 
 
Senator PNL Carmen Hărău, senator PNL 
Pârvulescu Eugen și deputat PNL Lucian Heiuș 
Deputat  PNL, Daniel-Andrei Gheorghe 
 

 
 
1.Corelare cu modificările anterioare 
 
 
2. Amendamentul corelativ nu a fost 
acceptat.  

Camera 
Deputaţilor 

77.   
Art.56, text nou 

 
(3) De drepturile prevăzute la alin.(1) 
beneficiază și familiile care au înfiat copii mai 
mici de 2 ani din centrele de plasament, precum 
și bunicii sau rudele până la gradul IV care sunt 
tutori oficiali ai copiilor minori de până în 2 ani 
și pe care îi cresc până la vârsta de 16 ani, ori au 
grijă legal de minorii ai căror părinți sunt plecați 
la muncă în străinătate de mai bine de 5 ani și, 
de asemenea, tații singuri care au crescut copii 
până la vârsta de 16. 
 
Senator PNL Carmen Hărău, senator PNL 
Pârvulescu Eugen și deputat PNL Lucian Heiuș 
 

 
1. – 
 
2. Forma adoptată de comisie este 
acoperitoare. 

Camera 
Deputaţilor 

78.   
Art.56, texte noi 

 
(3) Prin excepție de la prevederile alin.(1), 
beneficiază de aceleași drepturi, prevăzute la 
alin. (1) și (2), și femeile care au născut 3 copii, 
dar din care unul/mai mulți nu a/au putut fi 

 
1.Considerăm că sunt necesare să fie 
prevăzute și cazurile în care un copil 
decedează din cauze neimputabile 
femeii care l-a născut și crescut copii 
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crescuți până la vârsta de 16 ani din motive 
neimputabile femeilor aflate în această situație. 
(4) De drepturile prevăzute la alin. (1) – (3) 
beneficiază și femeile sau  bărbații care au 
crescut 3 copii/mai mulți până la vârsta de 16 
ani. 
 
Senator PNL Carmen Hărău  
Deputaţi PNL Dumitru Oprea, Mara Calista, 
Claudiu Răcuci, Dan Vîlceanu şi Florin Roman 
 

până la vârsta de 16 ani.  
De asemenea, alin. (4) clarifică și 
situațiile în care un bărbat/ o femeie 
cresc trei copii până la vârsta de 16 ani 
(ex. adopție; plasament, soțul crește 
copii după decesul soției la nașterea 
celui de –al III-lea copil). 
 
2. Forma adoptată de comisie este 
acoperitoare. 

79.   
Art.56, text nou 

 
(3) De drepturile prevăzute la alin.(1) 
beneficiază și familiile care au înfiat copii mai 
mici de 2 ani din centrele de plasamant, precum 
și bunicii sau rudele până în gradul IV inclusiv, 
care sunt tutori ai copiilor pe care îi cresc până 
la vârsta de 16 ani,  precum și femeile sau  
bărbații care au crescut copii până la vârsta de 
16 ani. 
 
Deputat  PNL, Daniel-Andrei Gheorghe 
 

 
1. Este necesar ca de drepturile de mai 
sus să beneficieze și cei care au grijă de 
minorii ai căror părinți au plecat la 
muncă în străinătate. 
De asemenea trebuie eliminată 
discriminarea și pentru persoanele și-au 
asumat responsabilitatea de a adopta cel 
puțin doi copii din centrele de 
plasament. 
 
2. Forma adoptată de comisie este 
acoperitoare. 
 

Camera 
Deputaţilor 

80.   
Art.56, texte noi 

 
(3) Prevederile alin.(1)-(2) sunt aplicabile și 
persoanelor care au adoptat 1-3 copii și i-au 
crescut cel puțin 10 ani până la vârsta de 16 ani. 
(4) Reducerea vârstei de pensionare acordată 
potrivit alin.(1)-(3) nu conduce la diminuarea 
cuantumului pensiei. 

 
1. Este nevoie să găsim un echilibru just 
între situația mamelor biologice și 
persoanele care adoptă copii. În acest 
fel, încurajăm adopția iar statul are de 
câștigat. 
Pentru a evita abuzuri în ceea ce privește 
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Deputat Gabriel Seidler și grupul parlamentar 
USR  

adopția unui copil cu vârstă relativ 
înaintată (spre exemplu 15 ani și 6 luni) 
și creșterea acestuia pentru o perioadă 
redusă pentru ca ulterior să se 
beneficieze de această prevedere, am 
introdus condiția de creștere efectivă a 
copilului adoptat timp de 10 ani.  
Alineatul 4 constituie o asigurare a 
faptului că reducerea vârstei de 
pensionare ca urmare a îndeplinirii 
condițiilor de la art. 56 nu va conduce la 
o diminuare a cuantumului pensiei ca 
urmare a pensionării la o vârstă diferită 
de cea a vârstei standard de pensionare 
(conform observațiilor Consiliului 
Legislativ). 
 
2. Forma adoptată de comisie este 
acoperitoare. 
 

81.   
Art.57 alin.(2) 
 
(2) La stabilirea stagiului complet de cotizare 
potrivit alin.(1) se iau în considerare şi perioadele 
asimilate prevăzute la art.14 alin.(1) lit.b)-h) și 
art.15. 
 

 
 
 
(2) La stabilirea stagiului complet de cotizare 
potrivit alin.(1) se iau în considerare şi 
perioadele asimilate prevăzute la art. 14 alin.(1) 
şi art. 15. 
 
Deputat Csép Éva Andrea  
 

 
1. Se propune asimilarea perioadei în 
care o persoană beneficiază de pensie de 
invaliditate, stagiului de cotizare. Astfel 
trebuie introdusă în enumerare și art. 14 
alin.(1) lit. a) pe lângă lit. b)-h) , adică 
tot alin. (1).  
 
2. Nu se justifică luarea în considerare a 
perioadei de incapacitate temporară de 
muncă, întrucât este perioadă 
necontributivă, pentru care primeşte un 
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punctaj. 
 

82.   
Art.59, texte noi 

 
(4) Persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani 
în zonele afectate de poluarea remanentă din 
cauza extracţiei şi prelucrării minereurilor 
neferoase cu conţinut de cupru, plumb, sulf, 
cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, a 
pulberilor metalice şi/sau de cocs metalurgic, 
precum şi a emisiilor de amoniac şi derivate, 
respectiv Baia Mare, Copşa Mică, Zlatna, Târgu 
Mureş, Slatina, Turnu Măgurele şi Râmnicu 
Vâlcea pe o rază de 8 km în jurul acestor 
localităţi, beneficiază de reducerea vârstei 
standard de pensionare cu 2 ani fără penalizarea 
prevăzută la alin. (3).  
(5) Prevederile alin. (4) se aplică până la data de 
31 decembrie 2030.  
 
Deputat Cristian Buican 
 

 
1. În Legea 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice, la art. 65, alin. 
(5), se prevede că persoanele care au 
locuit 30 de ani în zonele afectate de 
poluarea remanentă  beneficiază de 
reducerea vârstei standard de pensionare 
cu 2 ani fără penalizarea specifică unei 
pensii anticipate. În prezent, peste 
500.000 de persoane din România 
beneficiază de acest drept, ce reprezintă 
de fapt o reparaţie morală a statului 
român faţă de acei cetăţeni care au trăit 
o perioadă îndelungată de timp în zone 
afectate de poluare remanentă şi care le-
a afectat sănătatea iremediabil. 
Introducerea celor două aliniate 
reprezintă, în fapt, păstrarea acestui 
drept câştigat. În acest sens, deciziile 
Curţii Constituţionale în materie de 
pensii, potrivit cărora un drept câştigat 
nu mai poate fi revocat, sunt mai mult 
decât sugestive. 
Totodată, inclusiv în Avizul Consiliului 
Legislativ, referitor la proiectul de Lege 
privind sistemul public de pensii în 
discuţie, se atrage atenţia legiuitorului că 
„din art. 59 a proiectului de lege lipseşte 
ipoteza prevăzută de art.65, alin. (5) din 
lege lata” şi se recomandă păstrarea 
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acesteia, fiind o prevedere legală asupra 
căreia au fost făcute completări recent, 
în anul 2017.  
Pe cale de consecinţă, Parlamentul are 
obligaţia de a lua măsurile legislative 
necesare în vederea păstrării dreptului 
acestor persoane ce au locuit 30 de ani 
în zonele afectate de poluarea remanentă 
de a beneficia de reducerea vârstei 
standard de pensionare cu 2 ani fără 
penalizare. 
 
2. A fost adoptat art.58 care prevede 
elaborarea unei metodologii de stabilire 
şi determinare a zonelor industriale cu 
poluare remanentă, prin care vor fi 
identificate şi nominalizate siturile cu 
potenţial de poluare remanentă, care se 
aprobă prin hotărâre a Guvernului. De 
asemenea, se prevede reducerea cu 
maximum 2 ani a celor care au locuit 
şi/sau lucrat cel puțin 30 de ani în UAT-
urile aflate pe o rază de 8 km în jurul 
sitului contaminat. 
 

83.   
Art.59, text nou 

 
(4) Persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani 
în zonele afectate de poluarea remanentă din 
cauza extracției, prelucrării și arderii cărbunelui 
sau a șisturilor bituminoase, a extracţiei şi 
prelucrării minereurilor neferoase cu conţinut de 
de praf sau de emisii de gaze cu efect de seră, 

 
1. Considerăm că poluarea remanentă în 
unele zone ale țării ar trebui să permită 
persoanelor ce locuiesc efectiv acolo și a 
căror sănătate este direct afectată de 
această poluare, să iasă la pensie cu doi 
ani mai devreme fără penalizare. 
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cupru, plumb, benzen, toluen, sulf, cadmiu, 
arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, cianurație, 
feldspat și siliciu sau de radiații din minereuri 
radio-active, hidrogen sulfurat, crom trivalent, 
crom hexavalent, a pulberilor metalice şi/sau de 
cocs metalurgic, precum şi a emisiilor de 
amoniac şi derivate, din localitatea Slatina și pe 
o rază de 8 km în jurul acestei localităţi, 
beneficiază de reducerea vârstei standard de 
pensionare cu 2 ani fără penalizarea prevăzută la 
alin. (3). 
 
Senator PNL Carmen Hărău, senator PNL 
Pârvulescu Eugen 
 

 
2. A fost adoptat art.58 care prevede 
elaborarea unei metodologii de stabilire 
şi determinare a zonelor industriale cu 
poluare remanentă, prin care vor fi 
identificate şi nominalizate siturile cu 
potenţial de poluare remanentă, care se 
aprobă prin hotărâre a Guvernului. De 
asemenea, se prevede reducerea cu 
maximum 2 ani a celor care au locuit 
şi/sau lucrat cel puțin 30 de ani în UAT-
urile aflate pe o rază de 8 km în jurul 
sitului contaminat. 
 

84.   
Art.59, texte noi 

 
(4) Persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani 
în zonele afectate de poluarea remanentă din 
cauza extracţiei, preparării şi arderii cărbunelui 
și din cauza extracţiei şi prelucrării minereurilor 
feroase și neferoase cu conţinut de praf sau 
emisii de gaze cu efect de seră, cupru, plumb, 
sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, a 
pulberilor metalice şi/sau de cocs metalurgic, 
precum şi a emisiilor de amoniac şi derivate, 
respectiv Petroşani, Vulcan, Lupeni, Petrila, 
Aninoasa, Uricani, Hunedoara, Călan, Deva, 
Brad, Orăștie, Șoimuș, Hațeg, Teliucu Inferior, 
Ghelari și Certej pe o rază de 8 km în jurul 
acestor localităţi, beneficiază de reducerea 
vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără 
penalizarea prevăzută la alin. (3) 

 
1. Considerăm că poluarea remanentă în 
unele zone ale țării ar trebui să permită 
persoanelor ce locuiesc efectiv acolo și a 
căror sănătate este direct afectată de 
această poluare, să iasă la pensie cu doi 
ani mai devreme fără penalizare. 
 
2. A fost adoptat art.58 care prevede 
elaborarea unei metodologii de stabilire 
şi determinare a zonelor industriale cu 
poluare remanentă, prin care vor fi 
identificate şi nominalizate siturile cu 
potenţial de poluare remanentă, care se 
aprobă prin hotărâre a Guvernului. De 
asemenea, se prevede reducerea cu 
maximum 2 ani a celor care au locuit 

Camera 
Deputaţilor 



234 

 

Nr. 
crt. Text iniţial Text propus 

(autor amendament) 

Motivare 
1.Argumente pentru susţinere 

2. Argumente pentru respingere 

Camera 
decizională 

(5) Prevederile alin. (4) se aplică până la data de 
31 decembrie 2030. 
 
Senator PNL Carmen Hărău și deputat PNL 
Lucian Heiuș  
 

şi/sau lucrat cel puțin 30 de ani în UAT-
urile aflate pe o rază de 8 km în jurul 
sitului contaminat. 
 

85.   
Art.59, text nou 

 
(4) Persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani 
în zonele afectate de poluarea remanentă din 
cauza extracției, prelucrării și arderii cărbunelui 
sau a șisturilor bituminoase, a extracţiei şi 
prelucrării minereurilor neferoase cu conţinut de 
praf sau de emisii de gaze cu efect de seră, 
cupru, plumb, benzen, toluen, sulf, cadmiu, 
arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, cianurație, 
feldspat și siliciu sau de radiații din minereuri 
radio-active, hidrogen sulfurat, crom trivalent, 
crom hexavalent, a pulberilor metalice şi/sau de 
cocs metalurgic, precum şi a emisiilor de 
amoniac şi derivate, respectiv Baia Mare, Copşa 
Mică, Zlatna, Târgu Mureş, Slatina, Drobeta-
Turnu Severin, Târnăveni, Turnu Măgurele, 
Baia de Arieș, Ploieşti, Petroșani, Vulcan, 
Lupeni, Petrila, Aninoasa, Uricani, Hunedoara, 
Călan, Bacău, Onești, Suceava, Brăila, Reșița, 
Oțelu Roșu, Moldova Nouă, Anina, Armeniș, 
Ciudanovița, Motru, Mătăsari, Dragotești, 
Negomir, Rovinari, Urdari, Fărcășești, Plopșoru, 
Făgăraș, Victoria, Galați şi Râmnicu Vâlcea pe o 
rază de 8 km în jurul acestor localităţi, 
beneficiază de reducerea vârstei standard de 
pensionare cu 2 ani fără penalizarea prevăzută la 

 
1. Considerăm că poluarea remanentă în 
unele zone ale țării ar trebui să permită 
persoanelor ce locuiesc efectiv acolo și a 
căror sănătate este direct afectată de 
această poluare, să iasă la pensie cu doi 
ani mai devreme fără penalizare. 
 
2. A fost adoptat art.58 care prevede 
elaborarea unei metodologii de stabilire 
şi determinare a zonelor industriale cu 
poluare remanentă, prin care vor fi 
identificate şi nominalizate siturile cu 
potenţial de poluare remanentă, care se 
aprobă prin hotărâre a Guvernului. De 
asemenea, se prevede reducerea cu 
maximum 2 ani a celor care au locuit 
şi/sau lucrat cel puțin 30 de ani în UAT-
urile aflate pe o rază de 8 km în jurul 
sitului contaminat. 
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alin.(3). 
 
Senator PNL Carmen Hărău  
Deputaţi PNL Dumitru Oprea, Mara Calista, 
Claudiu Răcuci, Dan Vîlceanu şi Florin Roman 
 

86.   
Art.59, texte noi 

 
(4) Persoanele care au locuit cel puțin 30 de ani 
în zonele afectate de poluarea remanentă din 
cauza extracției și prelucrării minereurilor 
neferoase cu conținut de cupru, plumb, sulf, 
cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, a 
pulberilor metalice și/sau de cocs metalurgic, 
precum și a emisiilor de amoniac și derivate, 
respectiv Baia Mare, Copșa Mică şi Zlatna pe o 
rază de 8 km în jurul acestor localități, 
beneficiază de reducerea vârstei standard de 
pensionare cu 2 ani fără penalizarea prevăzută la 
alin. (3). 
(5) Prevederile alin. (4) se aplică până la data de 
31 decembrie 2030. 
 
Deputat Gabriel Seidler și grupul parlamentar 
USR  
 

 
1. Considerăm că poluarea remanentă în 
unele zone ale țării ar trebui să permită 
persoanelor ce locuiesc efectiv acolo și a 
căror sănătate este direct afectată de 
această poluare, să iasă la pensie cu doi 
ani mai devreme fără penalizare. 
 
2. A fost adoptat art.58 care prevede 
elaborarea unei metodologii de stabilire 
şi determinare a zonelor industriale cu 
poluare remanentă, prin care vor fi 
identificate şi nominalizate siturile cu 
potenţial de poluare remanentă, care se 
aprobă prin hotărâre a Guvernului. De 
asemenea, se prevede reducerea cu 
maximum 2 ani a celor care au locuit 
şi/sau lucrat cel puțin 30 de ani în UAT-
urile aflate pe o rază de 8 km în jurul 
sitului contaminat. 
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87.   
Art.59, text nou 

 
(4) Persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani 
în zonele afectate de poluarea remanentă din 
cauza extracției, prelucrării și arderii cărbunelui 
sau a șisturilor bituminoase, a extracţiei şi 
prelucrării minereurilor neferoase cu conţinut de 
de praf sau de emisii de gaze cu efect de seră, 
cupru, plumb, benzen, toluen, sulf, cadmiu, 
arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, cianurație, 
feldspat și siliciu sau de radiații din minereuri 
radio-active, hidrogen sulfurat, crom trivalent, 
crom hexavalent, a pulberilor metalice şi/sau de 
cocs metalurgic, precum şi a emisiilor de 
amoniac şi derivate, din localitatea Slatina și pe 
o rază de 8 km în jurul acestei localităţi, 
beneficiază de reducerea vârstei standard de 
pensionare cu 2 ani fără penalizarea prevăzută la 
alin. (3). 
 
Deputat PNL, Gigel Știrbu 
 

 
1. Considerăm că poluarea remanentă în 
unele zone ale țării ar trebui să permită 
persoanelor ce locuiesc efectiv acolo și a 
căror sănătate este direct afectată de 
această poluare, să iasă la pensie cu doi 
ani mai devreme fără penalizare, lucru 
pe care legislația actuală îl prevede. 
Propunerea vizează introducerea 
locuitorilor din orașul Slatina, jud. Olt, 
în rândul persoanelor ce trebuie să 
beneficieze de reducerea vârstei 
standard de pensionare cu 2 ani datorită 
poluării remanente existente în zonă. 
Această poluare se datorează fabricii  
Alro din Slatina, funcțională din anul 
1963, fiind în prezent, una dintre cele 
mai mari companii producătoare de 
aluminiu din Europa Centrală şi de Est. 
 
2. A fost adoptat art.58 care prevede 
elaborarea unei metodologii de stabilire 
şi determinare a zonelor industriale cu 
poluare remanentă, prin care vor fi 
identificate şi nominalizate siturile cu 
potenţial de poluare remanentă, care se 
aprobă prin hotărâre a Guvernului. De 
asemenea, se prevede reducerea cu 
maximum 2 ani a celor care au locuit 
şi/sau lucrat cel puțin 30 de ani în UAT-
urile aflate pe o rază de 8 km în jurul 
sitului contaminat. 
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88.   
Art.59, text nou 

 
(4) Persoanele care au locuit sau au lucrat cel 
puțin 30 de ani în zonele afectate de poluarea 
remanentă din cauza extracției și prelucrării 
minereurilor neferoase cu conținut de cupru, 
plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, 
fluor, clor, a pulberilor metalice și/sau de cocs 
metalurgic, precum și a emisiilor de amoniac și 
derivate, respectiv Baia Mare, Copșa Mică, 
Zlatna, Târgu-Mureş, Slatina, Turnu Măgurele, 
Râmnicu Vâlcea şi Târnăveni, pe o rază de 8 km 
în jurul acestor localități, beneficiază de 
reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani 
fără penalizarea prevăzută la alin. (3). 
 
Deputat Emil Marius Paşcan, grupul 
parlamentar PMP  
 

 
1. Textul care se doreşte să devină noua 
lege a pensiilor nu mai prevede 
posibilitatea pensionării anticipate fără 
penalizare în cazul persoanelor care au 
locuit cel puţin 30 de ani în zonele 
afectate de poluarea remanentă. 
Omisiunea este constatată şi de Consiliul 
Legislativ în avizul referitor la proiectul 
de lege privind sistemul public de pensii. 
Acest fapt va crea o situaţie 
discriminatorie şi injustă între cetăţenii 
din Baia Mare, Copşa Mică, Zlatna, 
Slatina, Turnu Măgurele, Râmnicu 
Vâlcea şi Târgu Mureş, care au 
beneficiat deja de reducerea vârstei de 
pensionare şi cetăţenii cărora li se va 
aplica noua lege a pensiilor. În 
consecinţă, prin acest amendament se va 
evita crearea unei situaţii discriminatorii 
între pensionarii pensionaţi pe vechea 
lege a pensiilor şi cei pensionaţi pe noua 
lege a pensiilor. Mai mult, este o 
realitate că activitatea economică 
desfăşurată de către poluatori afectează 
sănătatea locuitorilor din zonă. Astfel, 
amendamentul completează lista 
localităţilor în care şi-au desfăşurat 
activitatea poluatorii, cu localitatea 
Târnăveni. De asemenea, amendamentul 
extinde sfera de aplicare a prevederii 
legale de la persoanele care au locuit în 
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aceste localităţi inclusiv la persoanele 
care au lucrat în aceste localităţi. 
 
2. A fost adoptat art.58 care prevede 
elaborarea unei metodologii de stabilire 
şi determinare a zonelor industriale cu 
poluare remanentă, prin care vor fi 
identificate şi nominalizate siturile cu 
potenţial de poluare remanentă, care se 
aprobă prin hotărâre a Guvernului. De 
asemenea, se prevede reducerea cu 
maximum 2 ani a celor care au locuit 
şi/sau lucrat cel puțin 30 de ani în UAT-
urile aflate pe o rază de 8 km în jurul 
sitului contaminat. 
 

89.   
Art.60. - La acordarea pensiei anticipate, 
reducerea vârstei standard de pensionare 
prevăzute la art.59 alin.(1) nu poate fi cumulată 
cu nicio altă reducere reglementată de prezenta 
lege sau de alte acte normative. 
 

 
Art. 60. - (1) La acordarea pensiei anticipate, 
reducerea vârstei standard de pensionare 
prevăzută la art. 59 alin.(1) nu poate fi 
cumulată cu nicio altă reducere reglementată de 
prezenta lege sau de alte acte normative. 
(2) La acordarea pensiei anticipate, 
beneficiarii acesteia pot cumula orice câștig 
salarial cu pensia. 
 
Deputat PNL, Lucian Bode 
 

 
1. Prin prestarea în continuare a unei 
activități, persoanele respective aduc în 
continuare contribuții la bugetele de 
asigurări sociale și de sănătate, mai clar 
spus își plătesc singuri o parte din 
pensie. Mai mult, având în vedere faptul 
că  se resimte o lipsă acută de forță de 
muncă în mare parte din sectoarele 
economice de activitate din  țară, prin 
menținerea acestor persoane în câmpul 
muncii se poate rezolva și problema 
deficitului de anagajați în sectoarele 
respective. 
 
2. Respins la vot.  
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90.   
Art.62, lit.b) 
 
b) au realizat, la data solicitării pensiei de 
invaliditate, stagiul minim de cotizare de 15 ani;  
 

 
 
 
b) au realizat, la data solicitării pensiei de 
invaliditate, un stagiu minim de 1/3 din stagiul 
minim de cotizare de 15 ani;  
 
Deputat Csép Éva Andrea 
 

 
1. – 
 
2. Nu se justifică diminuarea stagiului 
minim de cotizare, întrucât această 
categorie beneficiază, potrivit legii, de 
alte facilităţi. 

Camera 
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91.   
Art.62, lit.b) 
 
b) au realizat, la data solicitării pensiei de 
invaliditate, stagiul minim de cotizare de 15 ani;  
 

 
Lit.b) se elimină 
Deputat Gabriel Seidler și grupul parlamentar 
USR  
Senator PNL Carmen Hărău  
 

 
1. Existența unui stagiu minim de 
cotizare de 15 ani în cazul unei pensii de 
invaliditate este nejustificată și 
neconstituțională.  
Curtea Constituțională în Decizia nr. 
680 din 26 iunie 2012, „pierderea totală 
sau cel puţin a jumătate din capacitatea 
de muncă din cauza bolilor obişnuite şi 
a accidentelor care nu au legătură cu 
munca este un eveniment aleatoriu ce nu 
poate fi controlat de persoana în cauză, 
astfel încât stabilirea unei vârste şi a 
unui stagiu minim de cotizare de la care 
poate fi acordată pensia de invaliditate 
nu se justifică.” 
Or, adăugarea condiției existenței unui 
stagiu minim de cotizare în cazul celor 
care suferă un eveniment nefericit și 
aleatoriu, nu poate fi considerată o 
propunere pozitivă. 
Pe de altă parte, s-a motivat în discuțiile 
din cadrul Comisiei de Muncă de la 
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Senat că aceste persoane, dacă nu vor 
avea stagiul minim, vor intra pe 
„indemnizația socială” și că astfel vor fi 
mai avantajați. Argumentul nu poate fi 
considerat valabil atât timp cât 
persoanele care sunt încadrate pe pensie 
de invaliditate beneficiază de mai multe 
drepturi (cum ar fi însoțitorul). Or, cele 
care vor intra pe indemnizația socială, 
așa cum s-a menționat în ipoteza 
neîndeplinirii condiției stagiului minim 
cotizat, nu vor avea aceste drepturi, deși 
ambele categorii de persoane se află în 
situații similare, și nu vor avea aceleași 
drepturi ca urmare a legislației 
nearmonizate. 
 
2. Condiţiile pe care legiuitorul le 
impune vizează strict stagiul de cotizare 
deja realizat, astfel încât, indiferent de 
vârsta asiguratului, acesta să poată 
beneficia de o pensie de invaliditate 
potrivit contribuţiei realizate. În acest 
fel, pensia de invaliditate îşi păstrează 
natura juridică a unei prestaţii de 
asigurări sociale, nefiind transformată 
într-una socială. 
Persoanele cu handicap beneficiază 
oricum de ajutoare în temeiul Legii nr. 
448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap. Astfel, pensia de invaliditate 
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are natura juridică a unei prestaţii de 
asigurări sociale reglementate de art. 47 
alin. (2) din Constituţie, pe când ajutorul 
menţionat are un caracter social, ce îşi 
găseşte justificarea în art. 50 din 
Constituţie; prin urmare, temeiurile 
acordării acestora sunt diferite. 
 

92.   
Art.62 lit.c), pct.ii 
 
ii. altor boli şi accidente care nu au legătură cu 
munca; 
 

 
 
 
ii. altor boli şi accidente care nu au legătură cu 
munca stabilite prin Hot ărâre a Guvernului, 
publicată în Monitorul Oficial, Partea I. 
Hotărârea de Guvern se va stabili în termen 
de 30 zile de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi. 
 
Senator PNL Carmen Hărău  
Deputaţi PNL Dumitru Oprea, Mara Calista, 
Claudiu Răcuci, Dan Vîlceanu şi Florin Roman 
 

 
1. Se face completarea cu privire la 
celelalte boli și accidente care nu au 
legătură cu munca sunt stabilite prin HG 
în mod expres pentru a se cunoaște cine 
poate beneficia de pensie de invaliditate. 
 
2. Nu se justifică elaborarea unui astfel 
de act normativ, întrucât reglementarea 
poate fi limitativă. 
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93.   
Art.62 lit.c), pct.ii 
 
ii. altor boli şi accidente care nu au legătură cu 
munca; 
 

 
 
 
ii. bolilor obi şnuite şi accidentelor care nu au 
legătur ă cu munca. 
 
Deputat Gabriel Seidler și grupul parlamentar 
USR 
 
 

 
1. - 
 
2. Respins la vot. 
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94.   
Art.62 lit.c), pct.ii 
 
ii. altor boli şi accidente care nu au legătură cu 
munca; 
 

 
ii. altor boli şi accidente care nu au legătură cu 
munca, dacă persoana asigurată a avut o 
perioadă de contribuție de cel puțin 2/3 
înaintea dobândirii calității de invalid; 
 
Deputat Éva Andrea Csép  
 

 
1.- 
 
2. Litera c) se referă la cauzele pentru 
care persoanele au capacitatea de muncă 
diminuată, şi nu la condiţii de acordare. 
Textul este restrictiv. 

Camera 
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95.   
Art.62 lit.c), pct.iii 
 
iii. participării la lupta pentru victoria Revoluției 
din Decembrie 1989 ori în legătură cu 
evenimentele revoluționare din decembrie 1989, 
care erau cuprinși într-un sistem de asigurări 
sociale anterior datei ivirii invalidității.  
 

 
 
 
iii.participării la lupta pentru victoria Revoluției 
din Decembrie 1989 ori în legătură cu 
evenimentele revoluționare din decembrie 1989, 
care erau cuprinși într-un sistem de asigurări 
sociale anterior datei ivirii invalidității din 
această cauză, au dreptul la pensie de 
invaliditate în aceleaşi condiţii în care se 
acordă pensia de invaliditate persoanelor 
care au suferit accidente de muncă. 
 
Deputat Gabriel Seidler și grupul parlamentar 
USR  
 

 
1.  
 
2. Litera c) se referă la cauzele pentru 
care persoanele au capacitatea de muncă 
diminuată, şi nu la condiţii de acordare. 
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96.   
Art.62 lit.c), text nou 
 
 

 
iv. neoplaziilor, schizofreniei şi SIDA. 
 
Deputat Csép Éva Andrea  
Senator PNL Carmen Hărău  
Deputaţi PNL Dumitru Oprea, Mara Calista, 
Claudiu Răcuci, Dan Vîlceanu şi Florin Roman 
 

 
1. Aceste cauze sunt prevăzute separat și 
în legislația actuală deși avem acea 
precizare la pct. iii (întrucât nu se face 
nicio mențiune la aceștia în proiect 
putem considera că nu mai primesc 
pensie de invaliditate) 
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2. Litera c) se referă la cauzele pentru 
care persoanele au capacitatea de muncă 
diminuată, şi nu la condiţii de acordare. 
Oricum, prevederile sunt cuprinse la 
pct.ii), care se referă la toate bolile care 
nu au legătură cu munca. 
 

97.   
Art.62 lit.c), text nou 
 
 

 
v. elevii, ucenicii şi studenţii, ca urmare a 
accidentelor de muncă sau bolilor 
profesionale survenite în timpul şi din cauza 
practicii profesionale. 
 
Senator PNL Carmen Hărău  
Deputaţi PNL Dumitru Oprea, Mara Calista, 
Claudiu Răcuci, Dan Vîlceanu şi Florin Roman 
 

 
1. Elevii, ucenicii și studenții   - este un 
drept pe care îl au în prezent, iar 
eliminarea acestora înseamnă eliminarea 
unei categorii sociale din dreptul de a 
primi pensie de invaliditate, lucru ce este 
discriminatoriu . 
 
2. Litera c) se referă la cauzele pentru 
care persoanele au capacitatea de muncă 
diminuată, şi nu la condiţii de acordare. 
Riscul pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale este reglementat deja în 
legislaţia în vigoare.  
Această categorie va fi reglementată, la 
data intrării în vigoare a legii în 
ansamblul ei, într-un act normativ 
distinct, perioada respectivă neavând 
caracter contributiv. 
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98.   
Art.62, text nou 
 
 

 
(2) Au dreptul la pensie de invaliditate, în 
condițiile prevăzute la alin. (1) lit. a), și elevii, 
ucenicii, studenții, internii, persoanele  care și-au 
pierdut total sau cel puțin jumătate din 
capacitatea de muncă, ca urmare a accidentelor 
de muncă sau bolilor profesionale survenite în 
timpul și din cauza practicii profesionale, 
respectiv al programului de  internship. 
 
Deputat Gabriel Seidler și grupul parlamentar 
USR  
 

 
1. Alineatul 2 prezintă ipoteza în care 
accidentul survine nu în cadrul muncii ci 
în activități asimilate muncii cum ar fi, 
practica profesională sau alte asemenea 
activități reglementate de lege și pentru 
care au fost îndeplinite condițiile de 
legalitate.  
 
2. Această categorie va fi reglementată, 
la data intrării în vigoare a legii în 
ansamblul ei, într-un act normativ 
distinct, perioadele respective neavând 
caracter contributiv. 
 

Camera 
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99.   
Art.62, reformulare integrală 

 
Art.62. - (1) Pensia de invaliditate se cuvine 
persoanelor care şi-au pierdut total sau cel puţin 
jumătate din capacitatea de muncă, din cauza: 
a) accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, 
conform legii; 
b) neoplaziilor, schizofreniei şi SIDA; 
c) bolilor obişnuite şi accidentelor care nu au 
legătură cu munca. 
 
Deputat Adrian Dohotaru 
 

 
1. Nu se poate impune stagiu minim 
pentru o pensie de invaliditate. 
 
2. Pensia de invaliditate are natura 
juridică a unei prestaţii de asigurări 
sociale reglementate de art. 47 alin. (2) 
din Constituţie. Regula în materia 
pensiilor de invaliditate este cea a 
acordării acestora în funcţie de 
contribuţiile deja realizate, ceea ce nu 
înseamnă că legiuitorul nu poate 
prevedea, pe cale de excepţie, un regim 
juridic diferit în privinţa anumitor 
categorii de persoane aflate într-o 
situaţie specială, respectiv a celor care 
au nevoie de o protecţie deosebită. 
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Această categorie va fi reglementată, la 
data intrării în vigoare a legii în 
ansamblul ei, într-un act normativ 
distinct, perioadele respective neavând 
caracter contributiv. 
 

100.   
Art.62, texte noi 

 
(2) Beneficiază de pensie de invaliditate, în 
condiţiile prevăzute la alin. (1), şi persoanele 
care se află în situaţiile prevăzute la art. 49 alin. 
(1) lit. c) şi g). 
(3) Au dreptul la pensie de invaliditate, în 
condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), şi elevii, 
ucenicii şi studenţii care şi-au pierdut total sau 
cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, ca 
urmare a accidentelor de muncă sau bolilor 
profesionale survenite în timpul şi din cauza 
practicii profesionale. 
(4) Persoanele care şi-au pierdut total sau cel 
puţin jumătate din capacitatea de muncă şi marii 
mutilaţi, ca urmare a participării la lupta pentru 
victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 ori în 
legătură cu evenimentele revoluţionare din 
decembrie 1989, care erau cuprinşi într-un 
sistem de asigurări sociale anterior datei ivirii 
invalidităţii din această cauză, au dreptul la 
pensie de invaliditate în aceleaşi condiţii în care 
se acordă pensia de invaliditate persoanelor care 
au suferit accidente de muncă. 
 
Deputat Adrian Dohotaru 
 

 
1. –  
 
2. Pensia de invaliditate are natura 
juridică a unei prestaţii de asigurări 
sociale reglementate de art. 47 alin. (2) 
din Constituţie. Regula în materia 
pensiilor de invaliditate este cea a 
acordării acestora în funcţie de 
contribuţiile deja realizate, ceea ce nu 
înseamnă că legiuitorul nu poate 
prevedea, pe cale de excepţie, un regim 
juridic diferit în privinţa anumitor 
categorii de persoane aflate într-o 
situaţie specială, respectiv a celor care 
au nevoie de o protecţie deosebită.  
Această categorie va fi reglementată, la 
data intrării în vigoare a legii în 
ansamblul ei, într-un act normativ 
distinct, perioadele respective neavând 
caracter contributiv. 
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Camera 
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101.   
Art.62, texte noi 

 
(2)  Pentru orice grad de invaliditate prevăzut la 
alin. (1), în funcție de natura afectării capacității 
de muncă și tipul raportului de muncă, 
capacitatea de muncă poate fi considerată 
păstrată pentru anumite activități profesionale.  
(3) Au dreptul la pensie de invaliditate elevii, 
ucenicii şi studenții care şi-au pierdut total sau 
cel puțin jumătate din capacitatea de muncă, ca 
urmare a accidentelor de muncă sau bolilor 
profesionale survenite în timpul şi din cauza 
practicii profesionale. 
 
Deputat Csép Éva Andrea 
 

 
1. Propunem introducerea alin. (2) 
deoarece trebuie avuţi în vedere și elevii, 
ucenicii și studenții care datorită 
accidentelor de muncă sau bolilor 
profesionale survenite în timpul și din 
cauza practicii profesionale, pot pierde 
total sau cel puțin jumătate din 
capacitatea de muncă. 
Persoanele care au suferit accidente de 
muncă sau au fost afectate de boli 
profesionale, au beneficiat până acum  
potrivit tuturor legilor de pensionare 
(legea nr.3/1977, legea nr.19/2000, legea 
nr.263/2010)  de pensie de invaliditate 
indiferent de stagiul de cotizare. 
Revoluționarii accidentați la fel au 
beneficiat de acest drept potrivit tuturor 
legilor postrevoluționare. Ar fi o 
greșeală această privare de drepturi prin 
noua lege. 
Toate modificările prevăzute la  art. 62 
sunt deosebit de  necesare, deoarece 
aceste categorii de persoane nu sunt 
acoperite de prezenta Lege, până la 
adoptarea Legii indemnizației sociale, 
care până în prezent nu a îmbrăcat o 
formă, deci nu există, iar despre ceva ce 
nu există nu putem vorbi. 
 
2. Prevederile alin.(2) se regăsesc la 
art.63 alin.(2). 

Camera 
Deputaţilor 
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Camera 
decizională 

Această categorie va fi reglementată, la 
data intrării în vigoare a legii în 
ansamblul ei, într-un act normativ 
distinct, perioadele respective neavând 
caracter contributiv. 
 

102.   
Art. 63 alin. (2) 
 
(2) Pentru orice grad de invaliditate prevăzut la 
alin.(1), în funcție de natura afectării capacității de 
muncă și tipul raportului de muncă, capacitatea de 
muncă poate fi considerată păstrată pentru 
anumite activități profesionale. 
 

 
 
 
(2) Pentru orice grad de invaliditate prevăzut la 
alin. (1), în funcție de natura afectării capacității 
de muncă și tipul raportului de muncă, 
capacitatea de muncă poate fi considerată 
păstrată pentru activități profesionale, persoana 
putând să presteze o activitate profesională, 
corespunzătoare a cel mult jumătate din 
timpul normal de lucru. 
 
Senator PNL Carmen Hărău  
Deputaţi PNL Dumitru Oprea, Mara Calista, 
Claudiu Răcuci, Dan Vîlceanu şi Florin Roman 
 

 
1. Chiar dacă noul text legislativ dă 
posibilitatea oricărei persoane ce 
beneficiază de pensie de invaliditate să 
poată presta activități profesionale, 
considerăm că nu trebuie să se abuzeze 
de acestea și astfel considerăm că se 
impune menținerea prevederii legislației 
actuale de a munci cel mult jumătate din 
timpul normal de lucru.  
 
2. Textul adoptat este acoperitor. 

Camera 
Deputaţilor 

103.   
Art.64 alin.(1) 
 
Art.64. - (1) Criteriile şi normele pe baza cărora 
se face încadrarea în gradele I, II şi III de 
invaliditate se stabilesc prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii şi 
Justiţiei Sociale, cu avizul Ministerului Sănătăţii. 
 

 
 
 
Art. 64. - (1) Criteriile şi normele pe baza cărora 
se face încadrarea în gradele I, II şi III de 
invaliditate se stabilesc prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii 
şi Justiţiei Sociale, cu avizul Ministerului 
Sănătăţii, în termen de 10 de zile de la intrarea 
în vigoare a legii.  

 
1. Actele normative subsecvente care 
trebuie elaborate și adoptate de Guvern 
în urma acestui proiect de lege trebuie să 
aibă prevăzut termen de intrare în 
vigoare. Credem că Guvernul trebuie să 
fie pregătit cu aceste acte într-un termen 
cât mai scurt după intrarea în vigoare a 
legii. 
 

Camera 
Deputaţilor 
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Camera 
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Deputat Gabriel Seidler și grupul parlamentar 
USR  
 

2. Este necesară respectarea termenelor 
privind transparenţa decizională. 

104.   
Art.65 alin.(3) 
 
(3) În urma examinării clinice, a analizării 
documentelor medicale prezentate şi, după caz, a 
avizului INEMRCM , medicul expert al 
asigurărilor sociale completează raportul de 
expertiză medicală a capacităţii de muncă şi emite 
decizia medicală asupra capacităţii de muncă. 

 
 
 
(3) În urma examinării clinice și a analizării 
documentelor medicale prezentate, medicul 
expert al asigurărilor sociale completează 
raportul de expertiză medicală a capacităţii de 
muncă şi emite decizia medicală asupra 
capacităţii de muncă. 
 
Senator PNL Carmen Hărău  
Deputaţi PNL Dumitru Oprea, Mara Calista, 
Claudiu Răcuci, Dan Vîlceanu şi Florin Roman 
 

 
1. Se elimină avizul INEMRCM, căci 
nu-i vedem necesitatea. 
 
2. Respins la vot. 

Camera 
Deputaţilor 

105.   
Art.65 alin.(6) 
 
(6) Decizia medicală asupra capacităţii de muncă 
poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la 
comunicare, la comisiile medicale regionale de 
contestaţii. 
 

 
 
 
(6) Decizia medicală asupra capacităţii de 
muncă poate fi contestată, în termen de 30 de 
zile de la comunicare, la comisiile medicale 
regionale de contestaţii de către persoana care 
a solicitat încadrarea în grad de handicap 
sau/ și mandatarul/ reprezentantul legal al 
acestuia. 
 
Senator PNL Carmen Hărău  
Deputaţi PNL Dumitru Oprea, Mara Calista, 
Claudiu Răcuci, Dan Vîlceanu şi Florin Roman 

 
1. Considerăm că este necesar lămurirea 
în mod expres a persoanelor cu privire la 
cine poate face contestația. 
 
2. Contestaţia o poate face numai 
persoana vizată.  

Camera 
Deputaţilor 
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Camera 
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106.   
Art.65 alin.(9) 
 
(9) Deciziile medicale ale comisiilor medicale 
regionale de contestaţii date în soluţionarea 
contestaţiilor prevăzute la alin.(6) pot fi atacate la 
Comisia Superioară de Expertiză Medicală a 
Capacității de Muncă din cadrul INEMRCM în 
termen de 15 de zile de la comunicare. 
 

 
 
 
(9) Deciziile medicale ale comisiilor medicale 
regionale de contestaţii date în soluţionarea 
contestaţiilor prevăzute la alin. (7) pot fi atacate 
la Comisia Superioară de Expertiză Medicală a 
Capacității de Muncă din cadrul INEMRCM în 
termen de 15 de zile de la comunicare de către 
persoana care a solicitat încadrarea în grad 
de handicap sau/și mandatarul/ 
reprezentantul legal al acestuia. 
 
Senator PNL Carmen Hărău  
Deputaţi PNL Dumitru Oprea, Mara Calista, 
Claudiu Răcuci, Dan Vîlceanu şi Florin Roman 
 

 
1. Considerăm că este necesar lămurirea 
în mod expres a persoanelor cu privire la 
cine poate face contestația. 
 
2. Contestaţia o poate face numai 
persoana vizată. 

Camera 
Deputaţilor 

107.   
Art.69, text nou 

 
(41) În cazul în care persoanele cu grad de 
handicap grav sau accentuat sunt în 
imposibilitatea fizică de scurtă sau de lungă 
durată de a nu se putea prezenta pentru 
revizuirea medicală la termenul stabilit vor 
informa cabinetul de expertiză medicală și pot 
solicita deplasarea medicul expert al asigurărilor 
sociale în vederea efectuării revizuirii medicale 
periodice. Cererea cu privire la informare și de 
solicitare a deplasării medicului expert al 
asigurărilor sociale în vederea efectuării 
revizuirii medicale periodice poate fi făcută și de 
mandatarul/ reprezentantul legal al persoanei 
beneficiare de pensie de invaliditate. 

 
1. Considerăm că este necesar să se 
prevadă posibilitatea deplasării  
medicului expert al asigurărilor sociale 
în vederea efectuării revizuirii medicale 
periodice în situațiile excepționale în 
care persoana ce beneficiază de pensie 
de invaliditate este netransportabilă din 
diferite motive. 
 
2. Situaţia este acoperită de alte 
prevederi existente în lege. 

Camera 
Deputaţilor 
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Camera 
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Senator PNL Carmen Hărău  
Deputaţi PNL Dumitru Oprea, Mara Calista, 
Claudiu Răcuci, Dan Vîlceanu şi Florin Roman 
 

108.   
Art.69, texte noi 

 
(41) În cazul în care persoanele cu grad de 
invaliditate sunt în imposibilitatea fizică de a se 
deplasa pentru revizuirea medicală la termenul 
stabilit, vor informa în scris cabinetul de 
expertiză medicală și pot solicita deplasarea la 
domiciliul acestora a medicului expert al 
asigurărilor sociale în vederea efectuării 
revizuirii medicale periodice.  
(42) Cererea de deplasare la domiciliu a 
medicului expert al asigurărilor sociale în 
vederea efectuării revizuirii medicale periodice 
poate fi făcută și de către 
mandatarul/reprezentantul legal al persoanei 
beneficiare de pensie de invaliditate. 
 
Deputat Gabriel Seidler și grupul parlamentar 
USR  
 

 
1. Considerăm că este imperios necesar 
să existe posibilitatea deplasării  
medicului expert al asigurărilor sociale 
în vederea efectuării revizuirii medicale 
periodice în situațiile în care persoana ce 
ar putea să beneficieze sau care 
beneficiază deja de pensie de 
invaliditate, este nedeplasabilă.  
 
2. Situaţia este acoperită de alte 
prevederi existente în lege. 

Camera 
Deputaţilor 

109.   
Art.71 alin.(3) 
 
(3) Persoanele care solicită încadrarea în grad de 
invaliditate, precum și persoanele încadrate în 
grad de invaliditate, au obligația de a se prezenta 
la convocarea prevăzută la alin.(2). Neprezentarea 
persoanelor la convocare, precum și refuzul de a 

 
 
 
(3) Persoanele care solicită încadrarea în grad de 
invaliditate, precum și persoanele încadrate în 
grad de invaliditate, au obligația de a se prezenta 
la convocarea prevăzută la alin. (2). 
Neprezentarea persoanelor la convocare, din 

 
 
 
 
1. Se pot ivi diferite probleme care pot 
face imposibilă prezentarea acestei 
persoane la convocarea primită. 
 

Camera 
Deputaţilor 
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Camera 
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efectua investigaţiile medicale şi examinările 
necesare pentru evaluarea/expertizarea capacității 
de muncă, atrag respingerea cererii de încadrare în 
grad de invaliditate sau după caz, suspendarea 
plăţii pensiei de invaliditate. 
 

motive imputabile persoanei care solicită 
încadrarea în grad de invaliditate, precum și 
refuzul de a efectua investigaţiile medicale şi 
examinările necesare pentru 
evaluarea/expertizarea capacității de muncă, 
atrag respingerea cererii de încadrare în grad de 
invaliditate sau după caz, suspendarea plăţii 
pensiei. 
 
Senator PNL Carmen Hărău  
Deputaţi PNL Dumitru Oprea, Mara Calista, 
Claudiu Răcuci, Dan Vîlceanu şi Florin Roman 
 

2. Situaţia este acoperită de alte 
prevederi existente în lege. 

110.   
Art.71 alin.(3) 
 
(3) Persoanele care solicită încadrarea în grad de 
invaliditate, precum și persoanele încadrate în 
grad de invaliditate, au obligația de a se prezenta 
la convocarea prevăzută la alin.(2). Neprezentarea 
persoanelor la convocare, precum și refuzul de a 
efectua investigaţiile medicale şi examinările 
necesare pentru evaluarea/expertizarea capacității 
de muncă, atrag respingerea cererii de încadrare în 
grad de invaliditate sau după caz, suspendarea 
plăţii pensiei de invaliditate. 
 

 
(3) Persoanele care solicită încadrarea în grad de 
invaliditate, precum şi persoanele încadrate în 
grad de invaliditate, au obligaţia de a se prezenta 
la convocarea prevăzută la alin. (2). 
Neprezentarea persoanelor la convocare din 
motive imputabile pensionarului sau 
persoanelor care solicită încadrarea în grad 
de invaliditate precum şi refuzul de a efectua 
investigaţiile medicale şi examinările necesare 
pentru evaluarea/expertizarea capacităţii de 
muncă, atrag respingerea cererii de încadrare în 
grad de invaliditate sau după caz, suspendarea 
plăţii pensiei de invaliditate. 
 
Deputat Gabriel Seidler și grupul parlamentar 
USR  
 
 

 
1. Considerăm că dacă o persoană nu se 
poate prezenta din motive neimputabile 
ei, atunci nu ar trebui respinsă cererea de 
încadrare în grad de invaliditate. Aceste 
persoane sunt, de regulă, greu 
transportabile sau cu probleme de 
sănătate ce fac dificilă deplasarea 
acestora și de aceea ar trebui să existe o 
asemenea prevedere. Motivele 
neimputabile pot fi prezentate ulterior 
Comisiei prin dovedirea cu acte 
medicale sau orice document care să 
justifice absența acestuia. 
 
2. Situaţia este acoperită de alte 
prevederi existente în lege. 

Camera 
Deputaţilor 
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111.   
Art.71 alin.(6) 
 
(6) În aplicarea prevederilor alin.(1)-(5), 
INEMRCM emite avize, rapoarte de expertiză 
medicală a capacității de muncă, precum și decizii 
medicale asupra capacităţii de muncă, cu caracter 
obligatoriu pentru cabinetele de expertiză 
medicală a capacităţii de muncă sau centrele 
regionale de expertiză medicală a capacității de 
muncă. 
 

 
 
 
(6) În aplicarea prevederilor alin. (l)-(5), 
INEMRCM emite avize, rapoarte de expertiză 
medicală a capacităţii de muncă, precum şi 
decizii medicale asupra capacităţii de muncă, cu 
caracter obligatoriu pentru cabinetele de 
expertiză medicală a capacităţii de muncă sau 
centrele regionale de expertiză medicală a 
capacităţii de muncă. Deciziile asupra 
capacității de muncă pot fi contestate în 
condițiile art.65, care se aplică în mod 
corespunzător. 
 
Deputat Gabriel Seidler și grupul parlamentar 
USR  
 

 
1. Este necesară prevederea potrivit 
căreia deciziile INEMRCM să poată fi 
contestate în conformitate cu art. 65 din 
proiectul de lege. 
 
2. Respins la vot. 

Camera 
Deputaţilor 

112.   
Art.73 alin.(1) 
 
Art.73. - (1) La data îndeplinirii condiţiilor pentru 
acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia 
de invaliditate devine pensie pentru limită de 
vârstă și se recalculează prin adăugarea perioadei 
asimilate prevăzută la art. 14 alin. (1) lit. a) și, 
după caz, a perioadelor de stagiu de cotizare 
realizat, conform legii, pe durata pensionării de 
invaliditate. 
 

 
Art.73. - (1) La data îndeplinirii condiţiilor 
pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, 
pensia de invaliditate devine pensie pentru limită 
de vârstă și se recalculează prin adăugarea 
perioadei asimilate prevăzută la art. 14 alin. (1) 
și, după caz, a perioadelor de stagiu de cotizare 
realizat, conform legii, pe durata pensionării de 
invaliditate. 
 
Deputaţi Csep Eva Andrea şi Marton Arpad 
 

 
1. Eliminarea din textul articolului 
prevederea de la art. 14, alin. (1) pentru 
că creează o discriminare. 
 
2. La stabilirea stagiului de cotizare 
pentru acordarea pensiei anticipate, 
perioada incapacităţii temporare de 
muncă nu este luată în considerare. Ea 
trebuie valorificată, fiind perioadă 
asimilată, în momentul în care pensia 
anticipată devine pensie pentru limită de 
vârstă. 
Prevederea este necesară. 

Camera 
Deputaţilor 
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113.   
Art.74. - Pensia de urmaş se cuvine copiilor şi 
soţului supravieţuitor, dacă susţinătorul decedat 
era pensionar sau îndeplinea condiţiile pentru 
obţinerea unei pensii. 
 

 
Art.74. – (1) Pensia de urmaş se cuvine copiilor 
şi soţului supravieţuitor, dacă susţinătorul 
decedat era pensionar sau dacă susținătorul 
decedat avea stagiul minim de cotizare în 
sistemul de pensii. 
 
(2) În cazul în care susținătorul decedat nu 
îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (1) 
pensia de urmaș se cuvine copiilor și soțului 
supraviețuitor prin raportare la indemniza ția 
minimă socială, prevăzută de legislația în 
vigoare. 
 
Senator PNL Carmen Hărău  
Deputaţi PNL Dumitru Oprea, Mara Calista, 
Claudiu Răcuci, Dan Vîlceanu şi Florin Roman 
 

 
1. Sunt foarte multe cazuri în care soțul , 
soția urmaș nu poate dobândi o pensie 
de urmaș decât la data împlinirii vârstei 
standard de pensionare. Cazurile în care 
soțiile minerilor decedați,brămase 
văduve la o vârstă tânără și cu doi, trei 
copii sunt reale. Acestea beneficiază 
doar de pensiile de urmași ale copiilor, 
ele nerealizând stagii de cotizare  
deoarece rămân acasa să-și crească 
copiii. După plecarea copiilor din 
căminul părintesc, mama-soția urmașă 
răme fără venit. In zonele miniere aceste 
cazuri exista intr-un numar mare. 
 
2. Nu vedem necesitatea acestui 
amendament întrucât persoanele care nu 
realizează stagiul minim de cotizare de 
15 ani nu au dreptul la pensie și 
beneficiază de indemnizație socială. 
 

Camera 
Deputaţilor 

114.   
Art.76. - (1) Soţul supravieţuitor are dreptul la 
pensie de urmaş pe tot timpul vieţii, la împlinirea 
vârstei standard de pensionare, dacă durata 
căsătoriei a fost de cel puţin 15 ani. 
(2) În cazul în care durata căsătoriei este mai mică 
de 15 ani, dar de cel puţin 10 ani, cuantumul 
pensiei de urmaş cuvenit soţului supravieţuitor se 
diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună, respectiv 
cu 6% pentru fiecare an de căsătorie în minus. 

 
Art.76. - (1) Soţul supravieţuitor are dreptul la 
pensie de urmaş pe tot timpul vieţii, la 
împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă 
durata căsătoriei a fost de cel puţin 5 ani. 
(2) În cazul în care durata căsătoriei este mai 
mică de 5 ani, dar de cel puţin un an, cuantumul 
pensiei de urmaş cuvenit soţului supravieţuitor 
se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună, 
respectiv cu 6% pentru fiecare an de căsătorie în 

 
1. Considerăm că durata unei căsătorii, 
pentru a beneficia de pensie de urmaș, 
trebuie să fie mult mai mică, iar după 5 
ani o căsătorie poate fi considerată 
trainică. 
 
2. În acordarea de beneficii legiuitorul 
trebuie să aibă în vedere și principiile 
rezonabilității și propornaționalității în 

Camera 
Deputaţilor 
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 minus. 
 
Senator PNL Carmen Hărău  
Deputaţi PNL Dumitru Oprea, Mara Calista, 
Claudiu Răcuci, Dan Vîlceanu şi Florin Roman 
 

raport de contribuțiile plătite și condițiile 
de acordare a acestuia. Diminuarea 
anumitor condiții de acordare a unor 
beneficii determină creșterea 
nejustificată a cheltuielilor din bugetul 
de asigurări sociale. 
 

115.   
Art.80 alin.(2)-(3) 
 
(2) Cuantumul pensiei  de urmaș se stabilește 
procentual din numărul total de puncte realizat 
de susținător aferent pensiei prevăzute la 
alin.(1) în funcție de numărul urmașilor 
îndreptățiți, astfel: 
a) 50%  - pentru un singur urmaș; 
b) 75%  - pentru 2 urmași; 
c) 100%  - pentru 3 sau mai mulți urmași. 
(3) Copiii și soţul supravieţuitor care au dreptul la 
o pensie proprie şi îndeplinesc condiţiile 
prevăzute de lege pentru obţinerea pensiei de 
urmaş după susținătorul decedat, pot opta pentru 
cea mai avantajoasă pensie. 
 

 
 
 
(2) Cuantumul pensiei de urmaș se stabilește 
procentual din nivelul pensiei susținătorului 
aflată în plată sau cuvenită prevăzute la alin. 
(1) în funcție de numărul urmașilor îndreptățiți, 
astfel:  
a) 50% - pentru un singur urmaș;  
b) 75% - pentru 2 urmași;  
c) 100% - pentru 3 sau mai mulți urmași. 
(3) Copiii și soţul supravieţuitor care au dreptul 
la o pensie proprie în sistemul public de pensii 
şi îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru 
obţinerea pensiei de urmaş după suținătorul 
decedat, pot opta pentru cea mai avantajoasă 
pensie. 
 
Deputat Gabriel Seidler și grupul parlamentar 
USR  
 
 
 
 
 

 
1. Pensia de urmaș trebuie să urmeze 
cuantumul pensiei efective a 
susținătorului, și nu a punctajului 
realizat, care este folosit pentru 
calcularea pensiei ulterioare. 
În ceea ce privește alin.3,  considerăm că 
este benefică prevederea de drept la 
pensie în sistemul public de pensii. 
Distincția este necesară pentru a nu se 
ajunge la situația în care persoana are 
dreptul la o pensie în sistemul privat și 
astfel nu va mai putea beneficia de 
cumularea pensiei de urmaș din sistemul 
public și pensia din sistemul privat la 
care este eligibilă. 
 
2. Forma adoptată de comisie este 
corelată cu celelalte prevederi din lege. 
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116.   
Art.85 alin.(2) 
 
(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. 
 

 
 
 
(2) Valoarea punctului de pensie începând cu 
data de 1 ianuarie 2019 este de 1.875 lei. 
 
Deputați Victor Ponta, Mircea Banias, Nicolae 
Bănicioiu, Sorin Cîmpeanu, Daniel Constantin, 
Mircea-Titus Dobre, Eugen Durbacă, Mihaela 
Huncă, Emilia-Marilena Meiroșu, Cătălin 
Nechifor, Gabriela Podașcă, Alin Văcaru, Ion 
Mocioalcă, Mihai Valentin Popa, Mihai Mohaci, 
Ion Spânu 
 

 
1. Proiectul de lege menționează 
reglementări potrivit cărora din sistemul 
de pensii din România sunt eliminate 
inechitățile dintre beneficiarii 
sistemului, atât între genuri, cât și pentru 
fiecare tip de gen, precum și dintre 
categorii de persoane care au desfășurat 
activitatea în aceleași condiții de muncă 
și cu un nivel de salarizare relativ 
similar, indiferent de anul pensionării.  
Pornind de la 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, considerăm că acceptarea 
amendamentului propus nu face decât să 
susțină aceste principii și scopul legii 
prin facilitarea accesului beneficiarilor 
la un trai mai bun și la venituri conform 
muncii depuse cât mai curând posibil.  
Mai mult decât atât, amânarea până în 
2021 a majorării punctului de pensie 
creează o discriminare față de cei mai în 
vârstă cetățeni, care e posibil să nu mai 
beneficieze de o astfel de majorare dacă 
legea intră în vigoare abia în 2021. 
În plus, proiectul de lege se află în 
procedură de urgență, Camera 
Deputaților este camera decizională, 
ceea ce înseamnă că va fi adoptat până 
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Camera 
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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. 
 
2. Respins la vot. 
 

117.   
Art.85 alin.(2) 
 
(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. 
 

 
 
 
(2) Valorile punctului de pensie sunt 
următoarele: 
a) la data de 1 ianuarie 2019 – 1205 lei 
b) la data de 1 septembrie 2019 – 1265 lei 
c) la data de 1 ianuarie 2020 – 1455 lei 
d) la data de 1 septembrie 2020 – 1775 lei 
e) la data de 1 septembrie 2021 – 1875 lei 
 
Deputaţi PNL Dumitru Oprea, Mara Calista, 
Claudiu Răcuci, Dan Vîlceanu şi Florin Roman 

 
1. În prezent valoarea punctului de 
pensie este 1100 lei. Conform formulei 
prevăzute în Legea nr.263/2010 de la 1 
ianuarie ar trebui acordată o mărire cu 
9,5%, ceea ce înseamnă 1205 lei.  
De asemenea, dacă la 1 septembrie 2019 
punctul de pensie se face 1265 lei, 
aplicând formula prevăzută în Legea 
nr.263/2010, de la 1 ianuarie 2020 
trebuie acordată o majorare cu 189,75 
lei, ceea ce duce punctul de pensie la 
valoarea de 1455 lei. 
Având în vedere că se propune ca 
proiectul legislativ să intre în vigoare cu 
septembrie 2021, considerăm că trebuie 
să fie respectate prevederile Legii nr. 
263/2010 și să se acorde majorările 
anuale, la începutul fiecărui an conform 
prevederilor Legii 263/2010. 
 
2. Prevederile Legii nr.263/2010 sunt 
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respectate. 
 

118.   
Art.85 alin.(4) 
 
(4) Începând cu anul 2022, valoarea punctului de 
referință se majorează anual cu rata medie 
anuală a inflației, la care se adaugă 50% din 
creșterea reală a câștigului salarial  mediu brut 
realizat. 

 
 
 
(4) Începând cu anul 2022, valoarea punctului de 
referință se majorează anual cu 100% din rata 
infla ţiei, la care se adaugă 50% din creşterea 
reală a salariului mediu brut, realizate pe anul 
precedent.  
 
Senator PNL Carmen Hărău  
Deputaţi PNL Dumitru Oprea, Mara Calista, 
Claudiu Răcuci, Dan Vîlceanu şi Florin Roman 
 

 
 
1. Corelând cu prevederile Legii 
nr.263/2010 considerăm necesară 
modificarea prevederii în sensul propus 
prin amendament. 
 
2. Potrivit procedurilor aflate pe site-ul 
INS valoarea câștigului salarial mediu 
brut realizat în anul precedent este 
definitivat în trimestrul IV al anului 
curent, motiv pentru care propunerea 
este inaplicabilă. 
 

Camera 
Deputaţilor 

119.   
Art.85, text nou 

 
(41) Începând cu anul 2030, valoarea punctului 
de pensie se majorează anual cu 100% din rata 
inflaţiei realizată pe anul precedent. 
 
Senator PNL Carmen Hărău  
Deputaţi PNL Dumitru Oprea, Mara Calista, 
Claudiu Răcuci, Dan Vîlceanu şi Florin Roman 
 
 

 
1. Corelând cu prevederile legii nr. 
263/2010 considerăm necesară 
modificarea prevederii în semnsul 
propus prin amendament. 
 
2. Nu mai există parametrul „valoarea 
punctului de pensie” și prin amendament 
se elimină majorarea VPR –ului în 
raport de creșterea caștigului salarial 
mediu brut, fără justificare. 
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120.   
Art.85 alin.(8) 
 
(8) Prin legea privind plafoanele unor indicatori 
specificaţi în cadrul fiscal-bugetar se pot stabili 
anual alte majorări decât cele prevăzute de 
prezentul articol. 
 

 
Se elimină. 
 
Senator PNL Carmen Hărău  
Deputaţi PNL Dumitru Oprea, Mara Calista, 
Claudiu Răcuci, Dan Vîlceanu şi Florin Roman 

 
1. Prevederea condiționează acordarea 
majorărilor punctului de pensie de 
încadrarea în indicatorii anuali fiscal-
bugetari. 
 
2. Textul este necesar întrucât  creează 
posibilitatea majorării suplimentare a 
VPT în situația în care creșterea 
economică o permite. 
 

Camera 
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121.   
Art.86 alin.(3) 
 
(3) Punctajul lunar se calculează prin raportarea 
venitului brut lunar realizat sau, după caz, a 
venitului lunar asigurat, care a constituit baza de 
calcul a contribuției de asigurări sociale, la 
câștigul salarial mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale 
de stat din anul respectiv. 

 
 
 
(3) Punctajul lunar se calculează prin raportarea 
venitului brut lunar realizat sau, după caz, a 
venitului lunar asigurat, care a constituit baza de 
calcul a contribuţiei de asigurări sociale, la 
câştigul salarial mediu brut din luna respectivă, 
comunicat de Institutul Naţional de Statistică. 
 
Deputat Adrian Dohotaru 
 

 
1. Se impune acestă modificare pentru a 
păstra o similitudine între actualul mod 
de calcul și cel propus în proiectul legii. 
Modul de calcul al punctajului lunar este 
raportul dintre venitul salarial pentru 
care se platesc taxe sociale, impartit la 
castigul salarial mediu brut national din 
luna respectiva. A se lua in calcul 
prognoza este complet irelevant si 
contrar prevederilor legale actuale. 
 
2. Textul propus nu poate fi aplicat, 
întrucât indicatorul nu este comunicat de 
INS în timp real. 
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122.   
Articol nou 

 
Art.861. - Valoarea punctului de referinţă 
prevazută la art. 85 alin.(1), în cazul persoanelor 
care au realizat un stagiu de cotizare în condiţii 
de handicap, se va determina ca raport dintre 

 
1. Propunerea are rolul de a păstra 
pensia la un cuantum corect în raport de 
stagiile persoanelor cu handicap grav și 
accentuat (bărbați și femei) care sunt 
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Camera 
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valoarea punctului de pensie și stagiul de 
cotizare prevăzut de norma specială, la data 
pensionării, pentru femei și pentru bărbați, în 
funcție de gradul de handicap, dovedit cu 
certificat de încadrare în grad și tip de handicap 
cu valabilitate permanentă. 
 
Deputaţi PNL Dumitru Oprea, Mara Calista, 
Claudiu Răcuci, Dan Vîlceanu şi Florin Roman 
 

mai mici, respectiv 10 ani-11,8 ani la 
handicap grav și 15 ani - 23,6 ani la 
handicap accentuat, decât stagiul 
standard de 25 de ani, stabilit în proiect, 
pentru toate categoriile de persoane. 
 
2. Propunerea determină în continuare 
inechități privind calculul pensiilor și 
este discriminatoriu față de celelalte 
categorii de pensionari, indiferent dacă 
au sau nu beneficii legate de condițiile 
de muncă. Totodată ar genera creșterea 
cu  200% a pensiei, impact financiar 
care nu a fost inclus la fundamentarea 
proiectului. 
 

123.   
Art.87 alin.(2) 
 
(2) Pentru perioadele asimilate prevăzute la art.14 
alin.(1) lit.b), c) şi f) punctajul lunar este de 0,25 
puncte. 
 
 

 
 
 
(2) Pentru perioadele asimilate prevăzute la art. 
14 alin.(1) lit. b) şi c) punctajul lunar este de 
0,25 puncte, iar pentru cele prevăzute la lit.f), 
punctajul lunar este de un punct.   
   
Deputat Éva Andrea Csép  
 

 
1. Trebuie să găsim măsuri de creştere a 
natalităţii şi de ocrotire a copiilor. 
Acordarea unui punctaj lunar de un 
punct pentru persoanele care adoptă 
copii, care se află în concediu pentru 
creşterea copiilor sau în concediu de 
acomodare, pot fi un prim pas în acest 
sens. 
 
2. Propunerea generează impact 
financiar care nu a fost inclus la 
fundamentarea proiectului. 
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124.   
Art.87 alin.(2) 
 
(2) Pentru perioadele asimilate prevăzute la art.14 
alin.(1) lit.b), c) şi f)  punctajul lunar este de 0,25 
puncte. 
 
 

 
 
 
(2) Pentru perioadele asimilate prevăzute la art. 
14 alin. (1) lit. b), c), f) și i) punctajul lunar este 
de 0,25 puncte. 
 
Deputat Gabriel Seidler și grupul parlamentar 
USR  
 

 
 
1. Modificarea vine ca urmare a 
introducerii literei i) în cadrul art. 14, 
motivarea fiind prezentată în cadrul 
acelei secțiuni. 
 
2. Amendamentul corelativ nu a fost 
acceptat de comisie. 

Camera 
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125.   
Art.87, text nou 

 
(21) Pentru perioadele asimilate prevăzute la 
art.14 alin.(1) lit.j) punctajul lunar este de 
0,15 puncte. 
 
Deputaţi Liviu Dragnea, Daniel Suciu, 
Laurenţiu Nistor, Ilie Toma, Sorin Marica, 
Roxana Mînzatu, Nicolae Velcea şi Violeta 
Răduţ  

 
1. La calcul, pentru această perioadă 
asimilată, se va utiliza un punctaj lunar 
de 0,15 puncte. 
 
2. Amendamentul corelativ nu a fost 
acceptat de comisie. 
Propunerea generează impact financiar 
care nu a fost inclus la fundamentarea 
proiectului de lege. 
 

Camera 
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126.   
Art.89 alin.(1), text nou 
 

 
c) cu 10%, care se adaugă la procentele 
prevăzute la litera a) sau b), persoanele care 
s-au îmbolnăvit de boli profesionale cu cel 
puțin 5 ani înaintea dobândirii calității de 
pensionar de limită de vârstă. 
 
Deputa Csep Eva Andrea şi Marton Arpad 
 
 
 

 
1. Propunem introducerea lit. c) pentru a 
compensa cheltuielile aferente bolilor 
profesionale. 
 
2. Propunerea generează impact 
financiar care nu a fost inclus la 
fundamentarea proiectului.  
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127.   
Art.89 alin.(1), text nou 

 
c) prevederile alineatului (1) se aplică și 
personalului civil aparținând structurilor din 
Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și 
Securitate Națională care și-a desfășurat 
activitatea în condiții deosebite, speciale sau în 
alte condiții, după caz, și care este menționat în 
Anexa 10 a prezentei Legi. 
 
Deputat Nicolae Miroslav Petrețchi 

 
1. Proiectul de lege urmărește în primul 
rând o mai corectă aplicare a 
principiului echității, în echilibru, 
desigur, cu principiul contributivității. 
Referirea textului expozitiv al art.89 
strict la persoanele care au desfășurat 
activități în locuri de muncă încadrate 
în grupele I și II de muncă exlude acei 
angajați civili din sistemul O.R.N.I.S. 
care și-au desășurat activitatea tot în 
locuri de muncă de mare risc sau nocive, 
cum ar fi cei din mine, zone cu 
radioactivitate crescută, pulberării, de pe 
poligoanele de trageri, pirotehnicieni, 
incinte claustrate. Este în mod evident 
inechitabil. Structurile din sistemul 
ORNIS trebuie să indice, după specificul 
fiecăreia, care sunt acele locuri de 
muncă, încât personalul civil din sistem 
să nu fie discriminat în raport cu 
angajații civili din economie. 
 
2. Propunerea generează impact 
financiar care nu a fost inclus la 
fundamentarea proiectului.  
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128.   
Art.89 alin.(2) 
 
(2) Persoanele prevăzute la art.53 beneficiază de 
majorarea punctajelor lunare cu 25 % pentru 
perioadele în care au desfășurat activitate ca 
nevăzător. 
 

 
 
 
(2) Persoanele prevăzute la art. 53 beneficiază 
de majorarea punctajelor lunare cu 25 % pentru 
perioadele în care au desfășurat activitate ca 
persoană cu handicap grav sau accentuat. 
  
Deputat Csép Éva Andrea  

 
 
1. Propunem această modificare pe tot 
aceași principiu ca modificările 
anterioare cu privire la persoanele 
nevăzători. 
 
2. Prin textul propus la art. 52 au fost 
îmbunătățite condițiile de acces la pensie 
pentru persoanele cu handicap grav, în 
sensul eliminării condiției ca handicapul 
să fie preexistent calității de asigurat. 
Nevăzătorii au avut un regim de 
pensionare diferențiat încă din anii 1970, 
motivat de faptul că deficiența vizuală 
prin cecitate absolută limitează 
defășurarea unor activități profesionale. 
Propunerea creează aceleași condiții de 
pensionare pentru persoanele cu 
handicap grav. Dacă în prezent în plată 
avem 22.360 de persoane care 
beneficiază de pensie în acest sens, 
extinderea acestei facilități pentru toți 
cei care au un handicap grav, adică 
310.385 persoane aflate în plată la 
DGASPC, ar fi echitabilă şi ar duce la o 
lege perfectă pe această zonă, dar nu 
poate fi susţinută din punct de vedere 
financiar datorită impactului foarte 
mare. Pe de altă parte, Curtea 
Constituțională consideră ca 
discriminarea pozitivă poate fi agreată 
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atunci când legiuitorul apreciază. 
 

129.   
Art.89 alin.(2) 
 
(2) Persoanele prevăzute la art.53 beneficiază de 
majorarea punctajelor lunare cu 25 % pentru 
perioadele în care au desfășurat activitate ca 
nevăzător. 
 

 
 
 
(2) Persoanele prevăzute la art. 53 beneficiază 
de majorarea punctajelor lunare cu 25% pentru 
perioadele în care au desfășurat activitate ca 
persoane cu handicap grav. 
 
Senator PNL Carmen Hărău  
Deputaţi PNL Dumitru Oprea, Mara Calista, 
Claudiu Răcuci, Dan Vîlceanu şi Florin Roman 
 

 
1. Considerăm că este discriminare față 
de persoanele cu handicap grav 
acordarea doar pentru o singură 
categorie – nevăzători. 
 
2. Prin textul propus la art. 52 au fost 
îmbunătățite condițiile de acces la pensie 
pentru persoanele cu handicap grav, în 
sensul eliminării condiției ca handicapul 
să fie preexistent calității de asigurat. 
Nevăzătorii au avut un regim de 
pensionare diferențiat încă din anii 1970, 
motivat de faptul că deficiența vizuală 
prin cecitate absolută limitează 
defășurarea unor activități profesionale. 
Propunerea creează aceleași condiții de 
pensionare pentru persoanele cu 
handicap grav. Dacă în prezent în plată 
avem 22.360 de persoane care 
beneficiază de pensie în acest sens, 
extinderea acestei facilități pentru toți 
cei care au un handicap grav, adică 
310.385 persoane aflate în plată la 
DGASPC, ar fi echitabilă şi ar duce la o 
lege perfectă pe această zonă, dar nu 
poate fi susţinută din punct de vedere 
financiar datorită impactului foarte 
mare. Pe de altă parte, Curtea 
Constituțională consideră ca 
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discriminarea pozitivă poate fi agreată 
atunci când legiuitorul apreciază. 
 

130.   
Art.89 alin.(2) 
 
(2) Persoanele prevăzute la art.53 beneficiază de 
majorarea punctajelor lunare cu 25 % pentru 
perioadele în care au desfășurat activitate ca 
nevăzător. 
 

 
 
 
(2) Persoanele prevăzute  la art. 53 beneficiază 
de majorarea punctajelor lunare cu 50% pentru 
perioadele în care au desfășurat activitate ca 
persoană încadrată în grad de handicap grav. 
 
Deputat Gabriel Seidler și grupul parlamentar 
USR  
 

 
1. Corelare cu modificările anterioare 
referitoare la sintagma de 
nevăzător/persoana încadrată la grad de 
handicap grav. 
 
2. Prin textul propus la art. 52 au fost 
îmbunătățite condițiile de acces la pensie 
pentru persoanele cu handicap grav, în 
sensul eliminării condiției ca handicapul 
să fie preexistent calității de asigurat. 
Nevăzătorii au avut un regim de 
pensionare diferențiat încă din anii 1970, 
motivat de faptul că deficiența vizuală 
prin cecitate absolută limitează 
defășurarea unor activități profesionale. 
Propunerea creează aceleași condiții de 
pensionare pentru persoanele cu 
handicap grav. Dacă în prezent în plată 
avem 22.360 de persoane care 
beneficiază de pensie în acest sens, 
extinderea acestei facilități pentru toți 
cei care au un handicap grav, adică 
310.385 persoane aflate în plată la 
DGASPC, ar fi echitabilă şi ar duce la o 
lege perfectă pe această zonă, dar nu 
poate fi susţinută din punct de vedere 
financiar datorită impactului foarte 
mare. Pe de altă parte, Curtea 
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Constituțională consideră ca 
discriminarea pozitivă poate fi agreată 
atunci când legiuitorul apreciază. 
 

131.   
Art.89, text nou 

 
(3) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1), 
numărul total de puncte realizat va fi majorat cu 
un indice de corecție calculat ca raport între 
nivelul mediu al stagiilor de cotizare prevăzute 
de legislația anterioară (25), menționat la art. 85 
alin. (1) al prezentei legi și stagiile complete de 
cotizare mai mici de 25 de ani corespunzătoare 
activităților desfășurate de aceste persoane 
prevăzute în Legea nr. 263/2010, cu modificările 
și completările ulterioare. 
 
Deputat Gabriel Seidler și grupul parlamentar 
USR  
 

 
1.  
 
2. Propunerea generează impact 
financiar care nu a fost inclus la 
fundamentarea proiectului. 
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132.   
Art.90 alin.(2) 
 
(2) Pensia minimă se stabilește în procente, minim 
și maxim, din salariul minim brut pe țară garantat 
în plată, în funcție de stagiul de cotizare realizat, 
astfel: procentul minim este de 45%, aferent 
stagiului minim de cotizare, la care se adaugă câte 
1% pentru fiecare an de stagiu de cotizare realizat 
peste 15 ani, fără a depăși procentul maxim de 
75%. 
 

 
 
 
(2) Pensia minimă se stabilește în procente, 
minim și maxim, din salariul minim brut pe țară 
garantat în plată, în funcție de stagiul de cotizare 
realizat, astfel: procentul minim este de 45%, 
aferent stagiului minim de cotizare, la care se 
adaugă câte 3% pentru fiecare an de stagiu de 
cotizare realizat peste 15 ani, fără a depăși 
procentul maxim de 75%. 
 
Senator PNL Carmen Hărău  

 
1. Majorarea, de la 1% la 3%, se impune 
pentru a asigura principiul 
contributivității și pentru beneficiarii de 
pensie minimă. Procentul de 1% 
defavorizează în mod vădit 
contribuabilii cu vechimi mai mari de 15 
ani. Astfel, prin majorarea procentului la 
3%, contribuabilii care au stagii de 
cotizare mai mari de 15 ani vor obține o 
pensie minimă direct proporțională cu 
valoarea contribuțiilor lor. De exemplu, 
la un salariu minim de 1900 de lei, 
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Deputaţi PNL Dumitru Oprea, Mara Calista, 
Claudiu Răcuci, Dan Vîlceanu şi Florin Roman 

pensia minimă pentru stagiu minim de 
cotizare de 15 ani este de 855 de lei, iar, 
pentru un stagiu de cotizare de 30 de ani, 
pensia minimă este de doar 1140 de lei, 
adică cu 33% mai mare, deși pensionarul 
a contribuit dublu. Prin majorarea la 3%, 
aceste dezechilibre sunt eliminate. 
 
2. Propunerea generează impact 
financiar care nu a fost inclus la 
fundamentarea proiectului. 
 

133.   
Art.90, text nou 

 
(7) În situația pensionarilor care nu au realizat 
niciun an de stagiu de cotizare sau au realizat un 
stagiu de cotizare mai mic decât stagiul minim 
de cotizare de 15 ani, stabilit prin prezenta lege, 
pensia minimă se stabilește într-un procent de 
35%, la care se adaugă, în funcție de stagiul de 
cotizare realizat, câte 0,6% din salariul minim 
brut pe țară garantat în plată, pentru fiecare an 
de stagiu de cotizare realizat. 
 
Deputat Adrian Dohotaru 

 
Conform datelor primite de la Ministerul 
Muncii și Justiției Sociale, în prezent, în 
România există 96.104 pensionari care, 
conform prevederilor OUG nr. 6/2009 
privind instituirea indemnizației sociale 
pentru pensionari, nu îndeplinesc 
condițiile de acordare a indemnizației 
sociale minim garantată. Indemnizația 
socială minim garantată a fost introdusă 
pentru a asigura un trai mai demn, peste 
limita subzistenței, pentru toți vârstnicii. 
Avem însă puțin peste 96 de mii de 
pensionari cu venituri mai mici de 640 
lei, care nu primesc indemnizația; avem 
aproape 3 mii de pensionari care trăiesc 
cu mai puțin de 100 lei pe lună; avem 
aproape 20 de mii de vârstnici care au o 
pensie mai mică de 400 lei.  
Aducerea pensiilor acestor vârstnici la 
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nivelul actual al indemnizației minime 
nu ar presupune un efort bugetar mare, 
între 2 și 4 milioane de euro (9,3-18,6 
milioane lei) pe lună, adică între 100 și 
200 de lei, în medie, pentru 96 de mii de 
persoane. 
 
2. Această propunere creează inechități 
față de persoanele care au stagii de 
cotizare realizate mai mari de 25 de ani. 
( o persoană cu 25 de ani vechime ar 
avea o pensie minimă egală cu cea a 
unei persoane cu vechime de 45 ani.) 
 

134.   
Art.96, alin.(1) 
 
Art.96. - (1) Admiterea sau respingerea cererii de 
pensionare se face prin decizie emisă de casa 
teritorială de pensii, în termen de 45 de zile de la 
data înregistrării cererii. 
 

 
 
 
Art.96. - (1) Admiterea sau respingerea cererii 
de pensionare se face prin decizie emisă de casa 
teritorială de pensii, în termen de 30 de zile de la 
data înregistrarii cererii. 
 
Deputaţi PNL Dumitru Oprea, Mara Calista, 
Claudiu Răcuci, Dan Vîlceanu şi Florin Roman 
 

 
1. Considerăm că persoanele care depun 
dosarele de pensionare ar trebui să 
aștepte cât mai puțin pentru a beneficia 
de drepturile ce li se cuvin, mai ales că 
numărul angajaților Caselor teritoriale 
de pensii va crește. 
 
2. Termenul este rezonabil, dar, din 
pacate, nu este realist. 
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135.   
Art.96, alin.(5) 
 
(5) Decizia casei teritoriale de pensii se comunică 
titularului sau reprezentantului legal, după caz, 
care a solicitat pensionarea, prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire, în termen 

 
 
 
(5) Decizia casei teritoriale de pensii se 
comunică titularului sau reprezentantului legal 
care a solicitat pensionarea, prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire, în termen 

 
1. Având în vedere că în legislația 
actuală termenul este de 5 zile, nu 
înțelegem de ce să fie mai mare. Credem 
că funcționarul ar trebui să emită decizia 
imediat ce o face, nu peste 10 zile, când 
poate să și uite de ea. 
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de 10 zile de la data emiterii ori personal, la sediul 
instituției emitente.  
 

de 5 zile de la data emiterii ori personal, la 
sediul instituției emitente. 
 
Deputaţi PNL Dumitru Oprea, Mara Calista, 
Claudiu Răcuci, Dan Vîlceanu şi Florin Roman 
 

 
2. Termenul nu este acoperitor. 

136.   
Art.96, alin.(6) 
 
(6) În termenul prevăzut la alin.(5), casa teritorială 
de pensii emitentă comunică angajatorului, la 
solicitarea acestuia, în format electronic, faptul 
că a fost emisă decizia de pensionare. 
 

 
 
 
(6) În termenul prevăzut la alin.(5), casa 
teritorială de pensii emitentă comunică 
angajatorului, din oficiu, în format electronic, 
faptul că a fost emisă decizia de pensionare. 
 
Deputaţi PNL Dumitru Oprea, Mara Calista, 
Claudiu Răcuci, Dan Vîlceanu şi Florin Roman 
 

 
1. Considerăm că angajatorul trebuie să 
fie informat din oficiu de faptul că a fost 
emisă decizia de pensionare. 
Angajatorul nu are timp să stea tot 
timpul să întrebe casa de pensii dacă o 
decizie s-a emis sau nu. 
 
2. Forma propusă şi adoptată este 
acoperitoare. 
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137.   
Art.97, alin.(6) 
 
(6) Cererea prevăzută la alin.(5) se soluționează în 
termen de 60 de zile de la data înregistrării, prin 
decizie de recalculare. 
 

 
 
 
(6) Cererea prevăzută la alin. (5) se soluționează 
în termen de 30 zile de la data înregistrării, prin 
decizie de recalculare. 
 
Deputaţi PNL Dumitru Oprea, Mara Calista, 
Claudiu Răcuci, Dan Vîlceanu şi Florin Roman 
 

 
 
1. Prin similitudine cu perioada de 
emitere a deciziei de pensionare. 
 
2. Termenul propus nu este rezonabil, 
având în vedere volumul de muncă. 
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138.   
Art.101 alin.(1) 
 
Art.101. - (1) Beneficiarii drepturilor băneşti 
stabilite de casele teritoriale de pensii, care nu au 

 
 
 
Art.101. - (1) Beneficiarii drepturilor băneşti 
stabilite de casele teritoriale de pensii pot opta, 

 
1. Considerăm că toți beneficiarii de 
drepturi bănești stabilite de casele 
teritoriale de pensii să poată opta pentru 
transferul în străinătate a acestor 
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domiciliul în România, pot opta pentru transferul 
în străinătate al acestor drepturi, în condiţiile legii. 
 

prin cerere scrisă,  pentru transferul în 
străinătate al acestor drepturi, în condiţiile legii. 
 
Deputaţi PNL Dumitru Oprea, Mara Calista, 
Claudiu Răcuci, Dan Vîlceanu şi Florin Roman 
 

drepturi, nu numai cei care nu au 
domiciliul în România, mai ales că acest 
lucru se face contra-cost. 
Avantajează foarte mult pensionarii care 
sunt plecați la copii în stăinătate. 
 
2. Forma propusă şi adoptată este 
acoperitoare. 
 

139.   
Art.112 alin.(1) lit.a)  
 
Art.112. - (1) Soțul supraviețuitor, pensionar 
pentru limită de vârstă, poate beneficia, pe lângă 
pensia proprie, de un ajutor lunar, dacă la data 
solicitării acestuia, îndeplinește următoarele 
condiții: 
 
a) a realizat stagiul complet de cotizare, prevăzut 
în anexa nr.5; 
 

 
 
 
Art.112. - (1) Soțul supraviețuitor, pensionar 
pentru limită de vârstă, poate beneficia, pe lângă 
pensia proprie, de un ajutor lunar, dacă, la data 
solicitării acestuia, îndeplinește următoarele 
condiții: 
 
a) a realizat stagiul minim de cotizare, prevăzut 
în anexa nr. 5; 
 
Deputat Csép Éva Andrea  
 

 
1. Ținând cont de prevederile prezentei 
legi la art. 2, litera d) se asigură, ca 
potrivit principiul egalităţii , asigurații 
care au realizat cel puțin stagiul minim 
de cotizare în sistemul public de pensii, 
beneficiază de tratament 
nediscriminatoriu, în ceea ce priveşte 
drepturile şi obligaţiile prevăzute de 
lege, astfel considerăm necesară 
modificare propusă. 
 
2. Modificarea condițiilor de acordare ar 
genera creșterea numărului de 
beneficiari și implicit a impactului 
financiar, care nu a fost inclus la 
fundamentarea proiectului.  
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140.   
Art.112 alin.(4) 
 
(4) Suma drepturilor prevăzute la alin.(1) - (3) nu 
poate fi mai mare de 80% din salariul minim 

 
 
 
(4) Suma drepturilor prevăzute la alin. (1) – (3) 
nu poate fi mai mare de 50% din câștigul 

 
1. Considerăm ca suma drepturilor pe 
care le are un soț supraviețuitor (pensie 
proprie+ ajutor lunar) să fie corelată cu 
câștigul salarial mediu brut, așa cum 
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brut pe țară garantat în plată. 
 

salarial mediu brut utilizat la fundamentarea 
bugetului asigurărilor sociale de stat. 
 
Deputaţi PNL Dumitru Oprea, Mara Calista, 
Claudiu Răcuci, Dan Vîlceanu şi Florin Roman 

toate prevederile acestei legi sunt 
corelate cu acesta.  
Astfel evităm să se facă o inechitate 
atunci când se mărește punctul de 
pensie, dar salariul minim brut pe țară e 
plafonat, sau crește cu foarte puțin față 
de câștigul salarial mediu brut utilizat 
lșa fundamentarea bugetului asigurărilor 
sociale de stat. 
 
2. Modificarea propusă ar genera un 
impact financiar care nu a fost inclus la 
fundamentarea proiectului. 
 

141.   
Art.113 alin.(4) 
 
(4) Prestaţiile privind tratamentul balnear sunt 
asigurate în unităţile de tratament din proprietatea 
CNPP și în completare în unități de profil  prin 
contracte încheiate potrivit legii. 

 
 
 
(4) Prestaţiile privind tratamentul balnear sunt 
asigurate prin licita ţie la care participă atât 
unităţile de tratament din proprietatea CNPP, cât 
şi unităţile de profil, prin contracte încheiate 
potrivit legii. 
 
Deputat PNL, Claudiu Răcuci 
 

 
1. CNPP are o societate comercială pe 
acțiuni care trebuie să se supună 
prevederilor pieței concurențiale. Astăzi 
această societate își stabilește prețul, 
care devine preț maximal pentru ceilalți 
operatori economici și participă la 
licitație.  
 
2. Respins la vot. 
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142.   
Art.113 alin.(7) 
 
(7) Durata tratamentului balnear este de 12 - 18 
zile. 
 

 
 
 
(7) Durata tratamentului balnear este de 18 zile. 
 
Deputat Gabriel Seidler și grupul parlamentar 
USR  

 
1. – 
 
2. Există situaţii în care durata 
tratamentului este mai mică de 18 zile. 
Tratamentul se face la recomandarea 
medicului specialist. 
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143.   
art. 128, text nou 
 

 
c1) stabilește modalitatea tehnică şi a modul de 
colaborare cu Direcţia pentru Evidenţa 
Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date 
pentru asigurarea informării, din oficiu, anual, a 
fiecărui asigurat, la ultima adresă certificată, cu 
privire la stagiul de cotizare cumulat în sistemul 
public de pensii.   
 
Senator PNL Carmen Hărău  
Deputaţi PNL Dumitru Oprea, Mara Calista, 
Claudiu Răcuci, Dan Vîlceanu şi Florin Roman 
 

 
1. Considerăm necesar ca asigurații la 
sistemul public de pensii să fie informați 
cu privire la stagiul lor de cotizare în 
sistemul public de pensii astfel cum cei 
care sunt plătitori de contribuții la 
pilonul II primesc o astfel de informare. 
Așa se poate urmări și de către asigurat, 
cât și de autoritățile abilitate ale 
statutlui, faptul că angajatorul își 
îndeplinește obligațiile contractuale și 
contribuțiile la sistemul public de pensii 
sunt virate în mod sistematic. 
 
2. Certificarea anuală, din oficiu, 
presupune costuri administrative 
suplimentare foarte mari care depășesc 
impactul financiar calculat (cheltuiala 
estimată este de 120 milioane lei/an). 
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144.   
Art.129, text nou 

 
b1) asigură informarea anuală, din oficiu, a 
fiecărui asigurat, la ultima adresă certificată, cu 
privire la stagiul de cotizare cumulate în 
sistemul public de pensii. 
 
Senator PNL Carmen Hărău  
Deputaţi PNL Dumitru Oprea, Mara Calista, 
Claudiu Răcuci, Dan Vîlceanu şi Florin Roman 

 
1. Considerăm necesar ca asigurații la 
sistemul public de pensii să fie informați 
cu privire la stagiul lor de cotizare în 
sistemul public de pensii astfel cum cei 
care sunt plătitori de contribuții la 
pilonul II primesc o astfel de informare. 
Așa se poate urmări și de către asigurat, 
cât și de autoritățile abilitate ale 
statutlui, faptul că angajatorul își 
îndeplinește obligațiile contractuale și 
contribuțiile la sistemul public de pensii 
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sunt virate în mod sistematic. 
 
2. Certificarea anuală, din oficiu, 
presupune costuri administrative 
suplimentare foarte mari care depășesc 
impactul financiar calculat (cheltuiala 
estimată este de 120 milioane lei/an). 
 

145.   
Art.133, text nou 

 
c) nerespectarea prevederilor alin.(2) al art.44 
de către CNPP, prin casele teritoriale de 
pensii. 
 
Senator PNL Carmen Hărău  
Deputaţi PNL Dumitru Oprea, Mara Calista, 
Claudiu Răcuci, Dan Vîlceanu şi Florin Roman 
 

 
1. Considerăm că neinformarea anuala a 
asiguraților sistemului de pensii trebuie 
să atragă sanțiuni și pentru casele 
teritoriale de pensii, nu numai pentru 
persoanele juridice. 
 
2. Certificarea anuală, din oficiu, 
presupune costuri administrative 
suplimentare foarte mari care depășesc 
impactul financiar calculat (cheltuiala 
estimată este de 120 milioane lei/an). 
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146.   
Art.134 alin.(1) lit.a) 
 
Art.134. - (1) Contravențiile prevăzute la art.133 
se sancționează după cum urmează: 
a) cele prevăzute la lit.a) cu 2 - 3 puncte-amendă; 
 
 

 
 
 
 
 
a) cele prevăzute la lit. a) și c) cu 2-3 puncte-
amendă; 
  
Senator PNL Carmen Hărău  
Deputaţi PNL Dumitru Oprea, Mara Calista, 
Claudiu Răcuci, Dan Vîlceanu şi Florin Roman 

 
1. Corelare cu modificările aduse la 
art.133. 
 
2. Amendamentul corelativ nu a fost 
acceptat de comisie. 
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147.   
Art.138. - (1) Deciziile emise de casele teritoriale 
de pensii pot fi contestate, în termen de 45 de zile 
de la comunicare, la instanța judecătorească 
competentă. 
(2) Deciziile emise de casele teritoriale de pensii 
în intervalul cuprins între data intrării în vigoare a 
prezentului articol și data intrării în vigoare a 
prezentei legi se contestă potrivit prevederilor 
alin.(1). 
(3) Deciziile necontestate în termenul prevăzut la 
alin.(1) sunt definitive. 
 

 
Art. 138. - (1) Deciziile emise de casele 
teritoriale de pensii pot fi contestate, în termen 
de 45 de zile de la comunicare, la Comisia 
Centrală de Contestații. 
(2) Procedura de examinare a deciziilor 
supuse contestării reprezint ă procedură 
administrativ ă prealabilă, obligatorie, fără 
caracter jurisdicțional. 
(3) Comisia Centrală de Contestații 
funcționează în cadrul CNPP. 
(4) Comisia Centrală de Contestații este 
organism de verificare, care examinează și 
hotărăște asupra deciziilor de pensie emise de 
casele teritoriale de pensii și urmărește 
aplicarea corectă a legislației referitoare la 
pensiile publice. 
(5) Organizarea, funcționarea și structura 
Comisiei Centrale de Contestații se stabilesc 
prin ordin al ministrului muncii și justi ției 
sociale. 
(6) În soluționarea contestațiilor, Comisia 
Centrală de Contestații adoptă hotărâri. 
(7) Termenul de soluționare a contestației este 
de 60 de zile de la data înregistrării acesteia. 
(8) În termen de 5 zile de la adoptare, 
hotărârile Comisiei Centrale de Contestații se 
comunică persoanelor în cauză și caselor 

 
1. Din discuțiile purtate în Comisia de 
Muncă de la Senat, inițiatorii și 
reprezentanți CNPP au afirmat că 
modificarea cu privire la contestarea 
deciziilor direct in instanță a venit ca 
urmare a faptului că nu există personal 
suficient pentru soluționarea 
contestațiilor. 
Ori, considerăm că acesta nu poate fi un 
argument suficient pentru a modifica din 
temelii modul în care sunt soluționate 
contestațiile formulate împotriva 
deciziilor caselor teritoriale de pensii.  
Se va ajunge la o aglomerare și mai 
mare a instanțelor de judecată. De 
asemenea, din punctul de vedere al 
pensionarului, demersurile în instanță 
vor deveni mai costisitoare, fiind 
necesară solicitarea de ajutor din partea 
unui avocat întrucât regulile procedurale 
sunt mult mai stricte. Procedura 
regularizării pe Noul Cod de Procedură 
Civilă a devenit o problemă în ceea ce 
privește timpul magistraților pentru că 
durează foarte mult iar pensionarii nu 
vor pune toate actele necesare în forma 
care trebuie și există riscul ca multe 
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teritoriale de pensii. 
(9) Nesoluţionarea contestaţiilor şi 
necomunicarea în termenul legal a 
hotărârilor Comisiei Centrale de Contestaţii 
nu împiedică accesul la justiţie. 
(10) Hotărârile prevăzute la art. 138 alin. (6) 
pot fi atacate la instanța judecătorească 
competentă, în termen de 45 de zile de la 
comunicare.  
(11) Hotărârile care nu au fost atacate în 
condițiile alin. (8) sunt definitive. 
(12) Deciziile necontestate în termenul prevăzut 
la alin.(1) sunt definitive. 
 
Deputat Gabriel Seidler și grupul parlamentar 
USR  
 

dintre aceste acțiuni să fie anulate, fără a 
se intra pe fond, ceea ce înseamnă doar 
timp pierdut. 
Nu trebuie scăpat din vedere că pot 
exista greșeli de mică importanță cu 
privire la aceste decizii, calcule greșite 
sau alte asemenea erori, din neatenție, 
pentru care ar fi necesar să se ajungă în 
instanță. 
Pentru că nu există personal suficient, 
am conchis că soluționarea acestora într-
un termen de 60 de zile este suficient 
pentru a acoperi problemele referitoare 
la deficitul de personal. 
Mai arătăm că am formulat o întrebare 
către Ministerul Justiției cu privire la 
numărul de dosare ce au ca obiect 
recalculare pensie/contestare decizie de 
pensie și prin răspunsul nr. 14205 din 
data de 26.11.2018  ni s-a comunicat că 
în perioada 01.01.2013 – 30.09.2018 a 
existat un număr total de 152.082 
dosare, fiind soluționate un număr de 
135.396 dosare. Considerăm că în urma 
textului de lege propus numărul de 
contestații va crește și mai mult pentru 
că nu va mai exista nici o altă soluție în 
ipoteza unei nemulțumiri referitoare la 
dosarele de pensionare. 
 
2. Respins la vot. 
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148.   
Art.144. - (1) Comisia Centrală de Contestații din 
cadrul CNPP, reglementată prin Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice, cu modificările și completările ulterioare, 
își continuă activitatea până la soluționarea 
contestațiilor formulate împotriva deciziilor de 
pensie rămase nesoluționate la data publicării  
prezentei legi. 
(2) Organizarea activității Comisiei Centrale de 
Contestații în vederea soluționării contestațiilor 
prevăzute la alin.(1) se stabilește prin ordin al 
ministrului muncii și justiției sociale. 
(3) Soluționarea contestațiilor prevăzute la alin.(1) 
se face în termen de 3 ani de la data de întâi a 
lunii următoare celei în care se publică prezenta 
lege în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
(4) Hotărârile emise de către Comisia Centrală de 
Contestații prevăzută la alin.(1) pot fi contestate în 
termen de 45 de zile la instanța de judecată 
competentă. 
 

 
Articolul 144 se abrogă. 
 
Deputat Gabriel Seidler și grupul parlamentar 
USR  

 
1. Având în vedere cele exprimate la art. 
138 considerăm că acest articol trebuie 
abrogat pentru a exista o coerență a 
textului. 
 
2. Amendamentul corelativ nu a fost 
acceptat de membrii comisiei. 

Camera 
Deputaţilor 

149.   
Art.145 alin.(4) 
 
(4) Este asimilată stagiului de cotizare în condiţii 
speciale de muncă, potrivit  art.28 alin.(1) lit.b), 
perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001 în care 
salariaţii au desfăşurat activităţi de cercetare, 
explorare, exploatare sau prelucrare a materialelor 
prime nucleare, în locurile de muncă încadrate, 
conform legislaţiei anterioare în grupele I şi a II-a 

 
 
 
(4) Este asimilată stagiului de cotizare în condiţii 
speciale de muncă, prevăzut la art. 28 alin. (1) 
lit. b), perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001 
în care salariaţii au desfăşurat activităţi de 
cercetare, cercetare știn țifică, explorare, de 
exploatare a centralelor nucleare, exploatare 
sau prelucrare a materialelor prime nucleare, în 

 
 
1. Corelare cu amendamentul de la art. 
28 lit. b) 
 
2. Amendamentul corelativ nu a fost 
acceptat de membrii comisiei. 

Camera 
Deputaţilor 



276 

 

Nr. 
crt. Text iniţial Text propus 

(autor amendament) 

Motivare 
1.Argumente pentru susţinere 
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Camera 
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de muncă, şi care, potrivit legislației în vigoare 
ulterior datei de 1 aprilie 2001 și până la data 
intrării  în vigoare a prezentei legi, sunt încadrate 
în condiții speciale de muncă. 
 

locurile de muncă încadrate, conform legislaţiei 
anterioare în grupele I şi II de muncă, şi care, 
potrivit legislației în vigoare ulterior datei de 1 
aprilie 2001 și până la intrarea în vigoare a 
prezentei legi, sunt încadrate în condiții speciale 
de muncă. 
 
Deputaţi PNL Dumitru Oprea, Mara Calista, 
Claudiu Răcuci, Dan Vîlceanu şi Florin Roman 
 

150.   
Art.145, text nou 

 
(41) Este asimilată stagiului de cotizare în 
condiţii speciale de muncă, prevăzut la art. 28 
alin. (1) lit. h) perioada anterioară datei de 1 
aprilie 2001 în care personalul operativ de 
dirijare, control şi informare a traficului aerian 
civil  a desfășurat activitatea de dirijare, 
informare și control a traficului aerian, în 
locurile de muncă încadrate, conform legislaţiei 
anterioare datei de 1 aprilie 2001, în grupele I şi 
II de muncă. 
 
Deputat Gabriel Seidler și grupul parlamentar 
USR  
 

 
1. Corelare cu amendamentul de la art. 
28 alin.(1) 
 
2. Amendamentul corelativ nu a fost 
acceptat de membrii comisiei. 

Camera 
Deputaţilor 

151.   
Art.145, text nou 

 
(42) Este asimilată stagiului de cotizare în 
condiții speciale de muncă în vederea 
valorificării reducerii vârstelor standard de 
pensionare conform art. 49 alin.(1) lit. b) și 
perioada anterioară datei de 1 ianuarie 1990 în 
care asiguratul a satisfăcut stagiu militar ca 

 
1. Înainte de 1990 asigurații erau 
obligați să facă stagiul militar. Acesta 
era impus, nu opțional. Considerăm că 
aceste persoane și-au servit țara, sub 
jurământ (fiind plecați chiar și 3-4 ani 
fără a beneficia de vreo permisie în tot 

Camera 
Deputaţilor 
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Camera 
decizională 

militar în termen sau militar cu termen redus, a 
fost concentrat, mobilizat ori în prizonierat. 
Dovada se va face cu livretul militar. 
 
Deputaţi PNL Dumitru Oprea, Mara Calista, 
Claudiu Răcuci, Dan Vîlceanu şi Florin Roman 
 

acest timp) 
 
2. Perioada respectivă este reglementată 
ca perioadă asimilată.. 

152.   
Art.145 alin.(8) 
 
(8) Prin documente primare, care pot fi verificate, 
se înțelege: actul administrativ de nominalizare a 
persoanelor încadrate în grupe superioare de 
muncă sau, în lipsa acestuia, actul administrativ 
privind încadrarea locurilor de 
muncă/activităților/categoriilor profesionale în 
grupe superioare de muncă; contractul individual 
de muncă; contractul colectiv de muncă; decizii 
interne; act administrativ de modificare a locului 
de muncă sau a sarcinilor de serviciu; extras din 
statele de plată din care să rezulte 
secția/atelierul/locul de muncă, precum și orice 
alte documente justificative. 
 

 
 
 
(8) Prin documente primare, care pot fi 
verificate se înțelege: actul administrativ de 
nominalizare a persoanelor încadrate în grupe 
superioare de muncă sau, în lipsa acestuia, actul 
administrativ privind încadrarea locurilor de 
muncă/ activităților/ categoriilor profesionale în 
grupe superioare de muncă; contractul individual 
de muncă; contractul colectiv de muncă; decizii 
interne; act administrativ de modificare a locului 
de muncă sau a sarcinilor de serviciu; extras din 
statele de plată din care să rezulte 
secția/atelierul/locul de muncă, precum și orice 
alte documente justificative, inclusiv 
documentele obligatorii de informare emise 
de casele teritoriale de pensii către asigurați, 
din oficiu sau la cerere.  
 
Deputaţi PNL Dumitru Oprea, Mara Calista, 
Claudiu Răcuci, Dan Vîlceanu şi Florin Roman 
 
 
 

 
 
 
1. Considerăm că pot fi folosite ca probă 
și documentele emise de casele 
teritoriale de pensii conform 
informațiilor care le dețin, iar asiguratul 
nu mai e pus pe drumuri să aducă 
adeverințe de la angajator (care poate 
nici nu mai există) sau să alerge pe la 
arhive. 
 
2. Legea este acoperitoare. 

Camera 
Deputaţilor 
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Camera 
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153.   
Articol nou 

 
Art.1451. - (1) Salariații din fostele întreprinderi 
care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, 
sunt lichidate și radiate, care au consemnat în 
carnetul de muncă faptul că și-au desfășurat 
activitatea în condiții de muncă deosebite, grele, 
nocive sau periculoase, dar nu li s-a acordat și 
grupa de muncă așa cum prevedea Ordinul 
Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 
50/1990, să le fie recunoscută activitatea ca și 
încadrare în grupa a II-a de muncă. 
(2) Dovada vechimii în muncă prevăzută la alin. 
(1) se poate face cu carnetul de muncă sau prin 
orice document primar, așa cum se înțelege prin 
alin. (8) al art. 145. 
 
Deputat PNL, Lucian Bode 
Deputat PSD, Iuliu Nosa 
Deputat PSD, Liviu-Ioan Balint 
Deputat UDMR, Denes Seres 
 

 
1. Sunt multe întreprinderi ai căror foști 
salariați au fost nedreptățiți de 
conducerile din acel moment sau din 
anumite erori ale compartimentelor de 
resurse umane și astăzi pentru a-și 
câștiga aceste drepturi inițiază acțiuni în 
instanță. Din păcate, aceste instanțe 
interpretează în mpd diferit și dau soluții 
diferite de la caz de la caz desi spețele 
sunt similare. .Mai mult, unele arhive 
lipsesc sau au fost pierdute, ori sunt 
irelevante. 
 
2. Ultimele modificări aduse Legii 
nr.263/2010 au reglementat modalitatea 
de dovedire a vechimii în muncă. Faptul 
că întreprinderile nu mai există, nu 
înseamnă că fondul arhivistic nu mai 
există. Întocmirea şi eliberarea 
documentelor primare, definite potrivit 
legii, se face de către persoana care are 
calitatea de deţinător de arhive. 

Camera 
Deputaţilor 

154.   
Articol nou 

 
Art.1481. - Persoanele care, până la data de 1 
ianuarie 2018, au beneficiat de plăţi 
compensatorii pentru care  
s-a achitat contribuţia din bugetul asigurărilor 
pentru şomaj, la determinarea punctajului lunar 
se utilizează suma obţinută în urma aplicării 
asupra drepturilor primite a raportului dintre 
cota de contribuţie individuală de asigurări 

 
1. Sunt necesare norme tranzitorii și 
pentru persoanele ce au beneficiat pe 
plăți compensatorii, mai ales că plata 
contribuțiilor de asigurări sociale s-a 
schimbat după 1 ianuarie 2018. 
 
2. Reglementarea nu mai este necesară 
întrucât pentru perioadele anterioare 

Camera 
Deputaţilor 
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Camera 
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sociale şi cota de contribuţie de asigurări sociale 
aprobată pentru locurile de muncă în condiţii 
normale. 
 
Senator PNL Carmen Hărău  
Deputaţi PNL Dumitru Oprea, Mara Calista, 
Claudiu Răcuci, Dan Vîlceanu şi Florin Roman 
 

intrării în vigoare a noii legi se aplică 
dispozițiile prezente valabile pentru 
perioada în discuție. 

155.   
Art.150 alin.(1) 
 
Art.150. - (1) Pentru perioadele asimilate care, 
potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 
2001, au constituit vechime în muncă utilă la 
pensie, la determinarea punctajului lunar al 
persoanei se utilizează salariul minim  pe 
economie, brut sau net, după caz, sau salariul de 
bază minim  brut pe țară din perioadele 
respective. 
 

 
 
 
Art.150.  - (1) Pentru perioadele asimilate care, 
potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 
2001, au constituit vechime în muncă utilă la 
pensie, la determinarea punctajului lunar al 
persoanei se utilizează salariul mediu pe 
economie, brut sau net, după caz, sau salariul 
mediu brut pe ţară din perioadele respective. 
 
Deputat Adrian Dohotaru 
 

 
1. Se impune această modificare 
deoarece stagiul militar nu a fost o 
opțiune, ci o obligație. 
 
2. Indicatorii la care se face referire nu 
există. Forma adoptată de comisie este 
acoperitoare. 

Camera 
Deputaţilor 

156.   
Art.151, text nou 

 
(71) Pentru perioadele anterioare anului 1938, 
precum şi pentru perioada cuprinsă între 1939-
1946 inclusiv, la stabilirea punctajului lunar se 
utilizează salariul mediu corespunzător anului 
1938. 
 
Deputaţi PNL Dumitru Oprea, Mara Calista, 
Claudiu Răcuci, Dan Vîlceanu şi Florin Roman 
 

 
1. Considerăm că este necesară 
modificarea avand în vedere că valoarea 
salariului mediu corespunzător anului 
1938 este de 168 lei și valoarea 
salariului minim corespunzător anului 
1949 este de 166 lei. 
Astfel, cei ce vor ieși la pensie vor fi 
dezavantajați față de cei ce ies în 
prezent. 
 

Camera 
Deputaţilor 
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2. Evitarea dublei reglementări - se 
regăseşte la art.154 alin.(2) 
 

157.   
Art.153, text nou 

 
(3) Începând cu 1 ianuarie 2018, la determinarea 
punctajelor lunare se utilizează câștigul salarial 
brut lunar realizat, care a constituit, conform 
legii, baza de calcul a contribuției de asigurări 
sociale. 
 
Deputaţi PNL Dumitru Oprea, Mara Calista, 
Claudiu Răcuci, Dan Vîlceanu şi Florin Roman 
 

 
1. Trebuie să avem prevederi și în baza 
legislației după 1 ianuarie 2018 . 
 
2. Evitarea dublei reglementări. - se 
regăseşte la alin.(1).  

Camera 
Deputaţilor 

158.   
Art.156 alin.(3) 
 
(3) În cazul în care prin aplicarea prevederilor 
alin.(1) rezultă un cuantum al pensiei mai mic 
decât cel aflat în plată sau cuvenit, se păstrează 
cuantumul avantajos. 
 

 
 
 
(3) În cazul în care prin aplicarea prevederilor 
alin. (1) rezultă un punctaj al pensiei mai mic 
decât cel aflat în plată sau cuvenit, se păstrează 
punctajul mai avantajos. În baza acestuia se 
va calcula cuantumul pensiei. Dacă în urma 
calculării cuantumului pensiei rezultă un 
cuantum mai mic, atunci se va păstra în plată 
cuantumul mai avantajos. 
 
Senator PNL Carmen Hărău  
Deputaţi PNL Dumitru Oprea, Mara Calista, 
Claudiu Răcuci, Dan Vîlceanu şi Florin Roman 
 
 
 
 

 
1. Pensia se stabilește în baza unui 
punctaj care înmulțit cu punctul de 
pensie/ punctul de referință ne dă 
cuantumul pensiei. Astfel dreptul 
pensionarului îl reprezintă în primul 
rând punctajul din decizia de pensionare, 
nu cuantumul pensiei. 
 
2. Propunerea nu are aplicabilitate 
deoarece proiectul nu utilizează noțiunea 
de „punctaj” ci  „de număr total de 
puncte. 

Camera 
Deputaţilor 
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159.   
Art.156 alin.(5) 
 
(5) În vederea evaluării pensiilor prevăzute la 
alin.(2), în anul 2019 se suplimentează personalul 
CNPP cu respectarea prevederilor art.125 alin.(3), 
precum și fondurile necesare dotării cu mobilier, 
logistică, consumabile, tehnică de calcul, medii de 
stocare și comunicații.  
 

 
Se elimină. 
 
Deputaţi PNL Dumitru Oprea, Mara Calista, 
Claudiu Răcuci, Dan Vîlceanu şi Florin Roman 

 
1. Nu vedem necesitatea suplimentării 
personalului din anul 2019, dacă 
prevederile acestei legi intră în vigoare 
în anul 2021. 
 
2. Prevederea este necesară. 

Camera 
Deputaţilor 

160.   
Art.157 alin.(3) 
 
(3) Prevederile alin.(1) nu se aplică pensionarilor 
pentru limită de vârstă care au realizat stagiul 
minim de cotizare cuprins între 10 ani şi 15 ani 
prevăzut de legislaţia anterioară intrării în vigoare 
a prezentei legi. 
 

 
Se elimină. 
 
Deputaţi PNL Dumitru Oprea, Mara Calista, 
Claudiu Răcuci, Dan Vîlceanu şi Florin Roman 

 
1. Considerăm că toți pensionarii cu un 
stagiu de cotizare sub 15 ani au dreptul 
să aleagă între a fi pensionar sau asistat 
social. 
 
2. Prevederea este necesară, întrucât 
persoanele respective au îndeplinit 
condiţiile legeale în vigoare la momentul 
ieşirii la pensie.  

Camera 
Deputaţilor 

161.   
Art.157 alin.(4)-(5) 
 
(4) În cazul în care, în urma aplicării prevederilor 
art.156 alin.(1) asupra pensiilor prevăzute la 
alin.(3), rezultă un cuantum al pensiei mai mic 
decât cel aflat în plată sau cuvenit, se păstrează 
cuantumul avantajos. 
(5) În situația în care cuantumul pensiei rezultat ca 
urmare a aplicării prevederilor alin.(4) este mai 
mic decât cuantumul pensiei minime, se acordă 
cuantumul acesteia calculat potrivit art.90 alin.(5). 

 
Se elimină. 
 
Deputaţi PNL Dumitru Oprea, Mara Calista, 
Claudiu Răcuci, Dan Vîlceanu şi Florin Roman 

 
1. Considerăm că toți pensionarii cu un 
stagiu de cotizare sub 15 ani au dreptul 
să aleagă între a fi pensionar sau asistat 
social. 
 
2. Prevederi necesare. 

Camera 
Deputaţilor 
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162.   
Art.176. - (1) Persoanele care îndeplinesc 
condiţiile pentru obţinerea mai multor pensii de 
serviciu, reglementate de legi cu caracter special, 
optează pentru obţinerea uneia dintre acestea. 
 
(2) Prevederile alin.(1) nu se aplică în situația în 
care persoana îndeplinește atât condițiile pentru 
acordarea unei pensii de serviciu, reglementate de 
legi cu caracter special, cât și cele pentru 
acordarea unei pensii dintr-un sistem propriu de 
asigurări sociale neintegrat sistemului public de 
pensii. 
 

 
Art. 176. - (1) Persoanele care îndeplinesc 
condiţiile pentru obţinerea mai multor pensii de 
serviciu sau indemnizații pentru limit ă de 
vârstă reglementate de legi cu caracter special, 
optează pentru obţinerea uneia dintre acestea. 
(2) Prevederile alin. (1) se aplică în situaţia în 
care persoana îndeplinește atât condiţiile pentru 
acordarea unei pensii de serviciu sau 
indemnizații pentru limit ă de vârstă, 
reglementate de legi cu caracter special, cât şi 
cele pentru acordarea unei pensii dintr-un sistem 
propriu de asigurări sociale neintegrat sistemului 
public de pensii. 
 
Deputat Gabriel Seidler și grupul parlamentar 
USR  

 
1. Prin acest amendament propunem 
includerea indemnizației pentru limită 
de vârstă sub incidența restricției de a 
cumula mai multe pensii 
„necontributive” sau „speciale”. 
Modificarea propusă vine ca urmare a 
faptului că există cel puțin o categorie de 
persoane care beneficiază de 
indemnizație pentru limită de vârstă 
(deputații și senatorii) și care este, și ea, 
echivalentul unei pensii „speciale”, fără 
nicio legătură cu principiul 
contributivității. 
De asemenea, considerăm, din motive de 
echitate, că nu trebuie să existe diferențe 
de tratament între diversele categorii de 
funcționari (senatorii și deputații au un 
regim asimilat funcționarilor publici) și 
aceste indemnizații pentru limită de 
vârstă trebuie incluse în articol, pe lângă 
pensiile de serviciu. 
De asemenea, am reformulat alin. (2) 
prin eliminarea negației, astfel încât 
prevederile alin 1. să se aplice tuturor 
tipurilor de pensii de serviciu sau 
indemnizații pentru limită de vârstă iar 
acestea să nu poată fi cumulate nici cu o 
pensie din sistemele proprii de asigurări 
sociale neintegrate sistemului public de 
pensii, astfel încât beneficiarul să fie 
obligat să opteze pentru una dintre ele. 

Camera 
Deputaţilor 
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Dacă nu există voință politică pentru 
abrogarea tuturor pensiilor „speciale”, 
credem că măcar trebuie să existe 
restricția cumulării acestora. 
 
2. Pensiile de serviciu reglementate nu 
au acelaşi regim juridic cu indemnizaţia 
pentru limită de vârstă. Respins la vot. 
 

163.   
Art. 179. - În aplicarea prezentei legi, se emit 
norme, la propunerea Ministerului Muncii și 
Justiției Sociale, care se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului. 

 
Art.179 se elimină. 
Senator Carmen Hărău şi deputaţi Dumitru 
Oprea, Mara Calista, Claudiu Răcuci, Dan 
Vîlceanu şi Florin Roman 
 

 
1. Art. 179 a fost preluat în art. 181 ca 
amendament. 
 
2. Normele de aplicare sunt necesare în 
vederea clarificării unor aspecte de 
natură tehnică și metodologică, pentru o 
mai bună înțelegere şi aplicare unitară a 
legii.  
 

Camera 
Deputaţilor 

164.   
Art.181 alin.(1)  
 
Art.181. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 
data de 1 septembrie 2021, cu excepţia: 
a) art.85 alin.(2) lit.a), care intră în vigoare la 
data de 1 septembrie 2019; 
b) art.85 alin.(2) lit.b), care intră în vigoare la 
data de 1 septembrie 2020; 
c) art.138, art.144, art.147 alin.(2), art. 156 
alin.(2) și (5) și art.182 alin.(1), care intră în 
vigoare la 3 zile de la data publicării prezentei legi 
în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 
 
 
Art.181. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la 
data de 1 ianuarie 2019, cu excepția art.138, 
art.144, art.147 alin.(2), art. 156 alin.(2) și (5) și 
art.182 alin.(1), care intră în vigoare la 3 zile de 
la data publicării prezentei legi în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 
 
Deputaţi Victor Ponta, Mircea Banias, Nicolae 
Bănicioiu, Sorin Cîmpeanu, Daniel Constantin, 
Mircea-Titus Dobre, Eugen Durbacă, Mihaela 

 
 
1. Pentru alinierea cu modificările 
propuse la art.85 
 
2. Respins la vot. 

Camera 
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 Huncă, Emilia-Marilena Meiroșu, Cătălin 
Nechifor, Gabriela Podașcă, Alin Văcaru, Ion 
Mocioalcă, Mihai Valentin Popa, Mihai Mohaci, 
Ion Spânu 
 

165.   
Art.181 alin.(1) lit.a)-b) 
 
Art.181. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la data 
de 1 septembrie 2021, cu excepţia: 
a) art.85 alin.(2) lit.a), care intră în vigoare la 
data de 1 septembrie 2019; 
b) art.85 alin.(2) lit.b), care intră în vigoare la data 
de 1 septembrie 2020; 
 

 
 
 
Art.181. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 
data de 1 septembrie 2019, cu excepţia: 
 
 
a) art.85 alin.(2) lit.b), care intră în vigoare la 
data de 1 septembrie 2020; 
         
Senator PNL Carmen Hărău  
 

 
1. - 
 
2. Legea nu poate intra în vigoare la la 
data de 1 ianuarie 2019 întrucât CNPP 
nu dispune de logistica și resursa umană 
necesare implementării acestui proiect 
într-un termen atât de scurt. Pe lângă 
atribuțiile curente, nu pot fi reevaluate 
cele 5 milioane de dosare de pensii. 
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166.   
Art.181 alin.(1) lit.c) 
 
c) art.138, art.144, art.147 alin.(2), art. 156 
alin.(2) și (5) și art.182 alin.(1), care intră în 
vigoare la 3 zile de la data publicării prezentei legi 
în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 

 
 
 
c) art. 56,  art. 60 alin (2), art. 145 1  alin (1) și 
(2), art 138, art. 144, art. 147 alin. (2), art 156 
alin. (2) și (5) și art. 182 alin. (1) care intră în 
vigoare la 3 zile după de la data publicării 
prezentei legi în Monitorul Oficial al României, 
Partea I 
 
Deputat PNL, Lucian Bode 

 
1. Prin intrarea în vigoare la 3 zile după 
publicare în M.OF. a prevederilor celor 
trei articole introduse suplimentar se 
rezolvă  mai multe probleme: pentru  
femeile cu mai mulți copii (art.56) li se 
acordă mai repede drepturile stabilite 
prin lege, pentru beneficiarii pensiilor 
anticipate și anticipate parțiale li se 
permite continuarea activității ceea ce ar 
aduce un plus bugetului  de stat, iar 
pentru cei care se regăsesc la art.1451 
alin. (1) și (2) ar fi scutiți de procese, a 
căror finalitate conduc la inechități între 
pensionari, care deși au introdus acțiuni 

Camera 
Deputaţilor 



285 

 

Nr. 
crt. Text iniţial Text propus 

(autor amendament) 

Motivare 
1.Argumente pentru susţinere 

2. Argumente pentru respingere 

Camera 
decizională 

în instanță cu obiect similar au primit 
hotărâri judecătorești diferite. 
 
2. Modificarea propusă ar genera un 
impact financiar care nu a fost inclus la 
fundamentarea proiectului. 
 

167.   
Art.181. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 
data de 1 septembrie 2021, cu excepţia: 
a) art.85 alin.(2) lit.a), care intră în vigoare la data 
de 1 septembrie 2019; 
b) art.85 alin.(2) lit.b), care intră în vigoare la data 
de 1 septembrie 2020; 
c) art.138, art.144, art.147 alin.(2), art. 156 
alin.(2) și (5) și art.182 alin.(1), care intră în 
vigoare la 3 zile de la data publicării prezentei legi 
în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi, 
președintele CNPP și membrii consiliului de 
administrație își continuă mandatul început în 
conformitate cu prevederile Legii nr.263/2010, cu 
modificările și completările ulterioare, până la 
împlinirea termenului pentru care au fost numiți, 
cu excepția situațiilor prevăzute la art.123 alin.(8).   
 

 
Art. 181. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 6 
luni de la data publicării în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 
(2) Pensionarii din sistemul public de pensii care 
au primit decizii de pensionare în conformitate 
cu legislația anterioară intrării în vigoare a 
prezentei legi, vor beneficia de recalcularea 
pensiei în sistemul public de pensii. 
(3) Recalcularea prevăzută la alin. (2) se 
efectuează din oficiu, în termen de 2 ani, de la 
data intrării în vigoare a prezentei legi. 
(4) La data intrării în vigoare a prezentei legi, 
președintele CNPP și membrii consiliului de 
administrație își continuă mandatul început în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 263/2010, 
cu modificările și completările ulterioare, până 
la împlinirea mandatului pentru care au fost 
numiți. 
(5) În aplicarea prezentei legi, se emit norme, la 
propunerea ministerului muncii și justiției 
sociale, care se aprobă prin hotărâre de Guvern 
în termen de 3 luni de la data publicării în 
Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 

 
1. Considerăm că pentru a fi făcute 
recalculări este necesar ca legea să fie în 
vigoare.  
În termen de 6 luni CNPP se poate 
mobiliza astfel încât să aibă toate 
necesare.  
Apoi salariații ce ies în prezent să 
beneficieze de drepturile acestei legi.  
Recalcularea se va face din oficiu, în 
termen de doi ani de la data intrării în 
vigoare.  
 
2. Modificarea propusă ar genera un 
impact financiar care nu a fost inclus la 
fundamentarea proiectului. 
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Senator PNL Carmen Hărău  
Deputaţi PNL Dumitru Oprea, Mara Calista, 
Claudiu Răcuci, Dan Vîlceanu şi Florin Roman 
 

168.   
Art.182 alin.(1) 
 
Art.182. - (1) La data intrării în vigoare a 
prevederilor art.138 din prezenta lege se abrogă 
art.149 alin.(1) și (2) din Legea nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.852 
din 20 decembrie 2010, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 

 
 
 
Art.182. - (1) La data intrarii în vigoare a 
prevederilor art. 138 din prezenta lege se abrogă: 
a) art. 149 alin.(1) şi (2) din Legea nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice, 
publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
b) art. 49 şi art. 50 din Legea nr. 96/2006 
privind statutul deputatilor şi al senatorilor, 
republicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 49 din 22 ianuarie 2016, cu 
modificările şi completarile ulterioare; 
c) alin. (1)-(4) ale art. 71 din Legea nr. 
47/1992 privind organizarea și funcționarea 
Cur ții Constituționale, publicata 
în  Monitorul Oficial nr. 807 din 3 decembrie 
2010 
d) alin. (4) si (5) ale art. 49 şi alin. (2)-(18) ale 
art. 51 din Legea nr. 94/1992 privind 
organizarea şi funcţionarea Curţii de 
Conturi, publicata în Monitorul Oficial nr. 
238 din 3 aprilie 2014 
e) Legea nr. 216 din 21 iulie 2015 privind 
acordarea pensiei de serviciu membrilor 
Corpului diplomatic şi consular al României, 

 
1. Dacă noua lege îşi propune să 
contribuie la justiţia socială, pensiile 
speciale ale unor categorii de demnitari 
şi funcţionari trebuie abrogate, începând 
cu parlamentarii. 
 
2. Amendamentul propus creează 
discriminări întrucât nu toate categoriile 
profesionale care beneficiază de pensii 
de serviciu sunt prevăzute în el. 
Susţinerea amendamentului nu este în 
concordanţă cu propunerea făcută. 
Respins la vot. 
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publicata în  Monitorul Oficial nr. 546 din 22 
iulie 2015 
f) art. 731 din Legea nr. 7/2006 privind 
statutul funcţionarului public parlamentar, 
publicata în Monitorul Oficial nr. 345 din 25 
mai 2009. 
 
Deputat Gabriel Seidler și grupul parlamentar 
USR  
 

169.   
Anexa nr.1 
 

L I S T A 
cuprinzând personalul navigant din aviaţia civilă 

ale cărui locuri de muncă se încadrează în condiţii 
speciale 

 
 

………………………………………. 
 
 

 
 
 

LISTA 
cuprinzând personalul navigant și personalul 
operativ  de dirijare, control și informare a 

traficului aerian civil  din aviația civilă ale cărui 
locuri de muncă se încadrează în condiții 

speciale” 
 
 
Se completează cu poziţia nr.9: 
 
„9. Personalul operativ de dirijare, control și 
informare a traficului aerian civil” 
 
Autori: senator Carmen Hărău, senator 
Pârvulescu Eugen și deputat Lucian Heiuș 
 
 
 
 

 
1. Corelare cu modificările propuse 
anterior. 
 
2. Amendamentul corelativ nu a fost 
acceptat de comisie. 
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170.   
Anexă nouă 

 
Anexa nr. 11 

LISTA 
cuprinzând personalul cu responsabilităţi în 

siguranţa circulaţiei feroviare ale cărui locuri de 
muncă se încadrează în condiţii speciale 

 
1. Personalul cu responsabilităţi în siguranţa 
circulaţiei feroviare din activitatea de circulaţie a 
trenurilor. 
2. Personalul cu responsabilităţi în siguranţa 
circulaţiei feroviare din activitatea de exploatare, 
revizie si intreţinere material rulant. 
3. Personalul cu responsabilităţi în siguranţa 
circulaţiei feroviare din activitatea de exploatare, 
revizie si intreţinere linii. 
4. Personalul cu responsabilităţi în siguranţa 
circulaţiei feroviare din activitatea de exploatare, 
revizie si intreţinere instalaţii, telecomenzi 
feroviare, control si telecomunicaţii feroviare. 
5. Instructorii din activitatea de instruire 
teoretică si practică de serviciu a personalului cu 
responsabilităţi in siguranţa circulaţiei feroviare.   
               
Autori: deputaţi PNL Dumitru Oprea, Mara 
Calista, Claudiu Răcuci, Dan Vîlceanu şi Florin 
Roman 
                                                                                   

 
1. Pentru corelare cu amendamentul 
adus la art. 28. 
 
2. Amendamentul corelativ nu a fost 
acceptat de comisie. 
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171.   
Anexa nr.2 

 
L I S T A 

 
La pct.1, lit.a) se modifică: 
 
 

 
1. Modificarea pct. 1 – avem personal ce 
desfășoară activități de minerit, foarte 
puțini au pe cartea de muncă funcția de 
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cuprinzând locurile de muncă încadrate în condiţii 
speciale, în care se desfăşoară următoarele 

activităţi 
 
1. Activitatea din sectoarele care utilizează materii 
explozive, pulberi şi muniţii pentru următoarele 
operaţii: 
 
a) manipularea materiilor explozive: docheri, 
docheri-mecanizatori, conducători de utilaje 
portuare, mineri de suprafaţă şi artificieri; 

 
 
 
 
1. Activitatea din sectoarele care utilizează 
materii explozive, pulberi și muniții pentru 
următoarele operații: 
 
a) manipularea de materiale explozive: docheri, 
docheri-mecanizatori, conducători de utilaje 
portuare, personal care desfășoară activități 
de minerit de suprafață și artificieri. 
 
Senator PNL Carmen Hărău 
Deputaţi PNL Dumitru Oprea, Mara Calista, 
Claudiu Răcuci, Dan Vîlceanu şi Florin Roman 
 

miner, dar prestează activitate de minerit 
de suprafață. 
 
2. Reglementarea este insuficientă 
pentru a putea fi aplicată. Recunoaşterea 
acestor perioade ca fiind lucrate în 
condiţii de muncă speciale implică 
eforturi financiare considerabile. 
Există cadru legal pentru reevaluarea 
tuturor locurilor de muncă în condiţii 
speciale, care vor face obiectul unei legi 
distincte, în baza unei metodologii 
stabilite prin hotărâre a Guvernului.  
 

172.   
Anexa nr.2 

 
9. Activitatea desfăşurată de personalul navigant 
din unităţile de transport maritim şi fluvial, care 
lucrează în sala maşinilor de pe navele maritime 
şi fluviale cu capacitate de peste 600 CP. 

 
Pct.9 se modifică: 
 
9. Activitatea desfășurată de personalul navigant 
din unitățile de transport maritim și fluvial, care 
lucrează în funcția de comandant al navelor 
maritime comerciale civile, în funcția 
căpitanilor secunzi maritim, a ofițerilor 
radio-telegrafiști, a celor care lucrează în sala 
mașinilor, cât şi a personalului navigant 
maritim cu certificare de capacitate.  
 
Deputat George Vişan 
 

 
1. Foștii navigatori pe navele maritime 
comerciale civile de transport românesc 
doresc o aliniere la drepturile acordate 
pensionarilor in sistemul public de 
pensii, deoarece si-au desfășurat 
activitatea la bordul navelor maritime 
comerciale civile sub regim militar și de 
securitate, supus stresului continuu, a 
riscurilor maritime care vizează nava în 
întregul ei, atât echipajul cât și 
încărcătura.  
 
2. Reglementarea este insuficientă 
pentru a putea fi aplicată. Recunoaşterea 
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acestor perioade ca fiind lucrate în 
condiţii de muncă speciale implică 
eforturi financiare considerabile. 
Există cadru legal pentru reevaluarea 
tuturor locurilor de muncă în condiţii 
speciale, care vor face obiectul unei legi 
distincte, în baza unei metodologii 
stabilite prin hotărâre a Guvernului.  
 

173.   
Anexa nr.2 
 
38. Curăţarea canalelor subterane care conţin 
substanţe foarte periculoase sau cancerigene din 
unităţile industriei chimice şi petrochimice. 

 
Pct.38 se modifică: 
 
38. Curățarea rezervoarelor și a tancurilor, 
precum și a canalelor subterane care conţin 
substanţe foarte periculoase sau cancerigene din 
unităţile industriei chimice şi petrochimice.  
 
Senator PNL Carmen Hărău  
Deputaţi PNL Dumitru Oprea, Mara Calista, 
Claudiu Răcuci, Dan Vîlceanu şi Florin Roman 
 

 
1. Dintr-o eroare de apreciere aceste 
locuri nu au fost cuprinse deși mediul 
este foarte toxic și cancerigen, iar 
personalul este civil și se plătește spor 
de condiții speciale. 
 
2. Reglementarea este insuficientă 
pentru a putea fi aplicată. Recunoaşterea 
acestor perioade ca fiind lucrate în 
condiţii de muncă speciale implică 
eforturi financiare considerabile. 
Există cadru legal pentru reevaluarea 
tuturor locurilor de muncă în condiţii 
speciale, care vor face obiectul unei legi 
distincte, în baza unei metodologii 
stabilite prin hotărâre a Guvernului.  
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174.   
Anexa nr.2 
 

 
Se introduce un nou punct, pct.52: 
„52. Personalul care desfășoară activități de 
minerit de suprafață în cadrul carierelor 
miniere.” 

 
1. Avem personal ce desfășoară 
activități de minerit, foarte puțini au pe 
cartea de muncă funcția de miner, dar 
prestează activitate de minerit de 
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Senator PNL Carmen Hărău  
Deputaţi PNL Dumitru Oprea, Mara Calista, 
Claudiu Răcuci, Dan Vîlceanu şi Florin Roman 
 
 

suprafață. 
 
2. Reglementarea este insuficientă 
pentru a putea fi aplicată. Recunoaşterea 
acestor perioade ca fiind lucrate în 
condiţii de muncă speciale implică 
eforturi financiare considerabile. 
Există cadru legal pentru reevaluarea 
tuturor locurilor de muncă în condiţii 
speciale, care vor face obiectul unei legi 
distincte, în baza unei metodologii 
stabilite prin hotărâre a Guvernului.  
 

175.   
Anexa nr.3 
 

L I S T A 
cuprinzând UNITĂŢILE care au obţinut hotărârea 
de menținere a avizului de încadrare a locurilor de 

muncă în condiţii speciale, în conformitate cu 
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 

1284/2011 privind stabilirea procedurii de 
reevaluare a locurilor de muncă în condiţii 

speciale prevăzute la art.30 alin. (1) lit. e) din 
Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice, cu modificările și completările 

ulterioare 
 

 
Anexa 3 se elimină. 
 
Deputat Adrian Dohotaru 

 
1. Anexa 3 este lista unitatilor 
beneficiare de conditii speciale. In fapt 
pentru fiecare unitate, conform 
prevederilor legale se emite cate o HG 
care specifica clar: unitatea si functiile 
beneficiare. Existenta acestei anexe 
prejudiciaza lucratorii, deoarece numai 
la o simpla vanzare a unitatii, unitatea isi 
schimba denumirea deci implicit nu va 
mai exista in anexa, iar lucratorii (desi 
nu s-au schimbat conditiile de munca) 
isi pierd dreptul la conditii speciale. 
 
 
2. Prevederea este necesară. 
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176.   
Anexa nr.3 

 
Anexa nr. 3 se va modifica și va cuprinde 
toate cele 147 de unități în baza cărora pentru 
asigurați s-au plătit  asigurări sociale pentru 
condiții speciale de muncă  
(se va trece textual atât denumirea veche cât și 
denumirea actuală a societății) 
 
Senator PNL Carmen Hărău  
Deputaţi PNL Dumitru Oprea, Mara Calista, 
Claudiu Răcuci, Dan Vîlceanu şi Florin Roman 

 
1. Pentru calculul pensiei este necesar ca 
toate societățile să fie cuprinse în anexa 
la Lege, cu toate denumirile (în cazul 
schimbării denumirii) pentru ca o 
persoană să poată valorifica stagiul 
respectiv de cotizare.  
Avem cazuri în care deși societatea 
apărea sub denumirea nouă, peronalul 
casei de pensii nu a ținut seama de 
adeverință întrucât în aceasta apărea 
societatea cu denumirea veche.  
Dacă nu sunt trecute personalul va 
considera adeverința ca nefiind valabilă, 
deși pentru o anumită perioadă s-a aflat 
în HG de la vremea respectivă. 
 
2. Respins la vot. 
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177.   
Anexa nr.3 
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65. COMPLEXUL 
ENERGETIC 
OLTENIA SA – 
Sucursala 
Electrocentrale 
Craiova, 
localitatea Craiova 

3029281
0 

J16/904/ 
08.06.20
12 

75/ 
14.07.2005  
 
27/ 
24.09.2012 

7 

 
 

 
La anexa nr.3, nr. crt. anterior 65, denumirea 
societăţii se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
 
„Complexul Energetic Oltenia SA” 
 
Deputaţi PNL Dumitru Oprea, Mara Calista, 
Claudiu Răcuci, Dan Vîlceanu şi Florin Roman 
 

 
1. Salariații din cadrul Complexului 
Energetic Oltenia SA ar trebui cuprinși 
toți întrucât condițiile de muncă sunt 
identice la toate Sucursalele. 
 
2. Respins la vot. 
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178.   
Anexa nr.3 
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110
. 

SC ROMINSERV 
VALVES IAIFO 
SA, localitatea 
Zalău 

2931952
1 

J31/480
/2011 

125/14. 09. 
2005 
72/21.02.201
3 

24, 26 

 

 
La Anexa nr.3, nr. crt. anterior 110, 
denumirea societăţii se completează şi va avea 
următorul cuprins: 
 
„SC Rominserv Valves IAIFO SA, localitatea 
Zalău 
(fosta SC IAIFO SA Zalău)” 
 
Deputat PNL, Lucian Bode 
Deputat PSD, Iuliu Nosa 
Deputat PSD, Liviu-Ioan Balint 
Deputat UDMR, Denes Seres 
 

 
1. Având în vedere faptul că până în 
anul 2005, societatea a purtat denumirea 
de SC IAIFO SA Zalău completarea, în 
Anexa 3, cu vechea denumire este 
necesară pentru a veni în sprijinul 
foștilor angajați ai societății care prin 
aplicarea legii pensiilor au dreptul să 
solicite recalcularea pensiilor. Prin 
menționarea vechii denumiri nu vor mai 
fi puși pe drumuri pentru obținerea 
adeverințelor de angajat de la societate, 
prin care să facă dovada vechii denumiri 
a angajatorului și, totodată, pot fi evitate 
eventuale blocaje provocate de această 
diferență de denumire a societății. 
 
2. Respins la vot. 
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Anexa nr.6    
                                                                                                            
  Emitent ................................ 
  C.U.I. .........../Cod fiscal ........... 
  Adresa .............. Telefon ........... 
  Nr. ............../Data ................. 

ADEVERIN ŢĂ 
 

Se adevereşte prin prezenta că doamna/domnul .............., născută/născut la data de ................. în localitatea ..................., judeţul ............., 
sectorul ......, având C.N.P. ............, a fost angajată/angajat la *) ..............., în perioada de la ............... până la ............. . 

În perioada de la ............. până la ............, având meseria/funcţia de ..................., a beneficiat de următoarele venituri brute realizate 
asupra cărora s-a datorat, potrivit legii, contribuția la bugetul asigurarilor sociale de stat:  

 
 

An 

 Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai  Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie 
Salariu realizat 

lunar 
            

Denumire spor             
Denumire spor             
Denumire spor             
Indemnizație             

Adaosuri             
Ore 

suplimentare 
            

Prime             
Total  

venit lunar 
realizat 

            

  
    OBSERVAŢII:................................................................... 
     Menţionăm că prezenta adeverinţă s-a eliberat în baza statelor de plată aflate în arhiva societăţii (ale căror copii pot fi puse la dispoziția 
caselor teritoriale de pensii la solicitarea acestora), cunoscându-se atât prevederile Codului penal, referitoare la falsul în înscrisuri oficiale, cât şi 
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prevederile legislaţiei de reglementare a pensiilor din sistemul public, potrivit cărora angajatorul poartă întreaga răspundere pentru valabilitatea 
şi corectitudinea actelor doveditoare utilizate la stabilirea drepturilor de pensie. 
 
 

Conducătorul unităţii, 
......................... 

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila) 
 

Direcţia/Serviciul/Compartimentul/Persoana 
cu atribuţii de salarizare-personal/resurse umane 

................. 
(nume, prenume, semnătura) 

                                                                                                                                                                                                                                    
Întocmit 
................. 
(nume, prenume, semnătura) 
 
 
 
 
 
 
--------- 
    *) Se completează denumirea angajatorului sau, după caz, eventualele denumiri anterioare. 
         În cazul în care unitatea este deținător legal de arhive, se vor preciza calitatea (continuator al activității, operator economic autorizat să presteze servicii arhivistice, etc.) 
și documentul în baza căruia i-a fost stabilită această calitate.  
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                                                                                                            Anexa nr. 9 

                                                                                                             
  UNITATEA ................................ 
  C.U.I. .........../Cod fiscal ........... 
  Adresa .............. Telefon ........... 
  Nr. ............../Data ................. 

ADEVERIN ŢĂ 
 
     Se adevereşte prin prezenta că doamna/domnul .............., născută/născut la data de 
............ în localitatea ..............., judeţul ............., sectorul ......, având C.N.P. ............, a fost 
angajată/angajat cu contract individual de muncă la societatea*) ..............., în perioada de la 
............... până la .................. . 
     În perioada de la .......... până la ........., având meseria/funcţia de ..........., a fost 
încadrată/încadrat în grupa**) ............. de muncă, în procent de .........%, conform  
......................................***) 
     Temeiul juridic al încadrării în grupa**) ....... de muncă îl reprezintă..........****) 
 
  OBSERVAŢII:................................................................... 
     Menţionăm că prezenta adeverinţă s-a eliberat în baza documentelor verificabile, 
aflate în arhiva societăţii (ale căror copii pot fi puse la dispoziția caselor teritoriale de 
pensii la solicitarea acestora), cunoscându-se atât prevederile Codului penal, referitoare la 
falsul în înscrisuri oficiale, cât şi prevederile legislaţiei de reglementare a pensiilor din 
sistemul public, potrivit cărora angajatorul poartă întreaga răspundere pentru valabilitatea şi 
corectitudinea actelor doveditoare utilizate la stabilirea drepturilor de pensie. 
 
 

Conducătorul unităţii, 
......................... 

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila) 
 
 

Direcţia/Serviciul/Compartimentul/Persoana 
cu atribuţii de salarizare-personal/resurse umane 

................. 
(nume, prenume, semnătura) 

                                                                                                                                                                                                             
Întocmit 
................. 
(nume, prenume, semnătura) 
 
 
------------------- 
*) Se completează denumirea societăţii sau, după caz, eventualele denumiri anterioare. 
**) Se completează I sau II. 
***) Se completează cu documentele verificabile întocmite anterior datei de 1 aprilie 2001, 
care pot fi: actul administrativ de nominalizare a persoanelor încadrate în grupe superioare de 
muncă sau, în lipsa acestuia, actul administrativ privind încadrarea locurilor de 
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muncă/activităţilor/categoriilor profesionale în grupe superioare de muncă; contractul 
individual de muncă; contractul colectiv de muncă; decizii interne; act administrativ de 
modificare a locului de muncă sau a sarcinilor de serviciu; extras din statele de plată din care 
să rezulte secţia/atelierul/locul de muncă, precum şi orice alte documente justificative.  
****) Se completează actul normativ (nr., dată, poziţie, anexă etc.) care, anterior datei de 1 
aprilie 2001, a constituit temei juridic pentru încadrarea în grupă superioară de muncă: 
    ● pentru perioada anterioară datei de 18 martie 1969, încadrarea în grupa I sau II de muncă 
s-a făcut cu respectarea Instrucţiunilor nr. 1.040/1967 pentru aplicarea Legii nr. 27/1966 
privind pensiile de asigurări sociale de stat și pensia suplimentară și a Hotărârii Consiliului de 
Mini ștri nr. 252/1967 care cuprind meseriile şi funcţiile prevăzute în grupele I şi II de muncă; 
    ● pentru perioada lucrată după data de 18 martie 1969 până la data de 1 aprilie 2001, 
încadrarea în grupe superioare de muncă s-a făcut conform Ordinului ministrului muncii şi 
ocrotirilor sociale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru 
Protecţia Muncii nr. 50/1990 pentru precizarea locurilor de muncă, activităților și categoriilor 
profesionale cu condiții deosebite care se încadrează în grupele I și II de muncă în vederea 
pensionării, ordin care a înlocuit ordinele Ministerului Muncii şi Ministerului Sănătăţii nr.  
59/1969 pentru stabilirea locurilor de muncă cu condiții deosebite care se încadrează în 
grupele I și II de muncă în vederea pensionării, nr. 105/1976 pentru stabilirea locurilor de 
muncă cu condiții deosebite care se încadrează în grupele I și II de muncă în vederea 
pensionării şi nr. 210/1977 pentru stabilirea locurilor de muncă cu condiții deosebite care se 
încadrează în grupele I și II de muncă în vederea pensionării; 
    ● pentru perioada lucrată după data de 1 martie 1990 până la data de 1 aprilie 2001, 
încadrarea în grupele I şi II de muncă s-a făcut conform Ordinului ministrului muncii şi 
protecţiei sociale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru 
Protecţia Muncii nr. 125/1990 pentru precizarea locurilor de muncă, activităților și 
categoriilor profesionale cu condiții deosebite, care se încadrează în grupele I și II de muncă 
în vederea pensionării, pentru perioada lucrată după 1 martie 1990; 
    ● conform altor acte normative în vigoare la data respectivă. 
   
   OBSERVAŢII: Se va completa cu precizări suplimentare, după caz, în situaţia 
persoanelor care au lucrat în aceleaşi condiţii cu muncitorii. Completarea câmpurilor 
marcate cu asterisc este obligatorie.                                                                                                                                            
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