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A V I Z 
asupra proiectului de Lege privind reglementarea cumulului pensiilor cu câştigul salarial 

 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru 

administraţie publică și  amenajarea teritoriului a fost sesizată, pentru dezbatere şi avizare, în procedură 

obişnuită, prin adresa nr. PLx. 320 din 1 iulie 2019, cu proiectul de Lege privind reglementarea cumulului 

pensiilor cu câştigul salarial. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei 

pentru administraţie publică și  amenajarea teritoriului au examinat proiectul de Lege sus menţionate în 

şedinţa din 3 septembrie 2019. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 

favorabilă a proiectului de lege cu amendamente admise prezentate în anexa la prezentul aviz. 
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ANEXĂ 
AMENDAMENTE ADMISE 

 

Nr.  
crt. 

TEXT SENAT 
 

AMENDAMENTE PROPUSE 
 

MOTIVAȚIE 

1. LEGE 
privind reglementarea cumulului 

pensiilor cu câştigul salarial 
 

 
Nemodificat 

 

2. Art. 2. 
 (1) Beneficiarii dreptului la pensie pentru 
limită de vârstă aparținând atât sistemului 
public de pensii cât și sistemelor 
neintegrate sistemului public pot cumula 
cuantumul pensiei nete cu câștigul salarial 
sau după caz, cu veniturile asimilate 
acestuia, din exercitarea unei activități pe 
bază de contract individual de muncă, 
raport de serviciu sau în baza actului de 
numire, potrivit legii, în cadrul autorităților 
sau instituțiilor publice centrale sau locale, 
indiferent  de modul de finanțare și/sau 
subordonare, precum și în cadrul regiilor 
autonome, societăților naționale, 
companiilor naționale și societăților la care 
capitalul social este deținut integral sau 
majoritar de stat sau de o unitate 
administrativ-teritorială, după cum 
urmează: 

Art. 2. 
 (1) Beneficiarii dreptului la pensie pentru 
limită de vârstă aparținând atât sistemului 
public de pensii cât și sistemelor neintegrate 
sistemului public pot cumula cuantumul 
pensiei nete cu câștigul salarial sau după 
caz, cu veniturile asimilate acestuia, din 
exercitarea unei activități pe bază de 
contract individual de muncă, raport de 
serviciu sau în baza actului de numire, cu 
excepția funcțiilor alese, potrivit legii, în 
cadrul autorităților sau instituțiilor publice 
centrale sau locale, indiferent  de modul de 
finanțare și/sau subordonare, precum și în 
cadrul regiilor autonome, societăților 
naționale, companiilor naționale și 
societăților la care capitalul social este 
deținut integral sau majoritar de stat sau de 
o unitate administrativ-teritorială, după cum 
urmează: 

Pentru respectarea prevederilor art. 37 
din Constituția României. 
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a) până la nivelul salariului de bază minim 
brut pe țară garantat în plată, utilizat pentru 
anul în curs și aprobat prin Hotărâre de 
Guvern, dacă cuantumul pensiei nete a 
beneficiarului dreptului la pensie depășește 
nivelul salariului de bază minim brut pe 
țară garantat în plată, utilizat pentru anul în 
curs și aprobat prin Hotărâre de Guvern; 
 
b) în cuantumul pensiei nete aflate în plată 
dacă cuantumul pensiei nete a 
beneficiarului dreptului la pensie nu 
depășește nivelul salariului de bază minim 
brut pe țară garantat în plată, utilizat pentru 
anul în curs și aprobat prin Hotărâre de 
Guvern. 

Autor: Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 

 
nemodificat 

 
 
 
 
 
 
 
 

nemodificat 

3. Art. 3. 
(1) Pensionarii prevăzuți la art. 2 alin. (1) 
lit. a) și alin. (2) lit. a) care la data intrării în 
vigoare a prezentei legi, exercită activități 
profesionale pe bază de contract individual 
de muncă, raport de serviciu sau în baza 
actului de numire în funcț ie au obligația ca 
în termen de 30 zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi să depună o cerere 
pentru suspendarea plății diferenței sumei 
din cuantumul pensiei nete aflate în plată 
care depășește nivelul salariului de bază 
minim brut pe ț ară garantat în plată, utilizat 

Art. 3. 
(1) Pensionarii prevăzuți la art. 2 alin. (1) 
lit. a) și alin. (2) lit. a) care la data intrării în 
vigoare a prezentei legi, exercită activități 
profesionale pe bază de contract individual 
de muncă, raport de serviciu sau în baza 
actului de numire în funcț ie, cu excepția 
funcțiilor alese au obligația ca în termen de 
30 zile de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi să depună o cerere pentru 
suspendarea plății diferenței sumei din 
cuantumul pensiei nete aflate în plată care 
depășește nivelul salariului de bază minim 

Pentru corelare cu amendamentul de la 
art. 2 alin (1). 
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pentru anul în curs ș i aprobat prin Hotărâre 
de Guvern. 
 
 
 
 
 
(2) Cererea  scrisă pentru suspendarea plății 
diferenței sumei din cuantumul pensiei nete 
aflate în plată care depășește nivelul 
salariului de bază minim brut pe țară 
garantat în plată, utilizat pentru anul în curs 
și aprobat prin Hotărâre de Guvern a 
beneficiarului dreptului la pensie se depune 
angajatorului care are obligația de a o 
depune la casa de pensii care efectuează 
plata acesteia. 
 
(3) Reluarea în plată a sumei suspendate se 
face cu prima zi a lunii următoare celei în 
care a fost depusă la casa de pensii, cererea 
titularului însoțit ă de dovada încetării 
raportului de muncă, de serviciu sau a 
raporturilor de muncă exercitate în baza 
actului de numire în funcție. 

brut pe ț ară garantat în plată, utilizat pentru 
anul în curs ș i aprobat prin Hotărâre de 
Guvern. 
 

Autor: Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 

 
nemodificat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) Reluarea în plată a sumei suspendate se 
face cu prima zi a lunii următoare celei în 
care a fost depusă la casa de pensii, cererea 
titularului însoțit ă de dovada încetării 
raportului de muncă, de serviciu sau a 
raporturilor de muncă exercitate în baza 
actului de numire în funcție , cu excepția 
funcțiilor alese. 
 

Autor: Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
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4. Art. 4 
Neîndeplinirea obligației prevăzută la art. 3 
determină încetarea de drept a raporturilor 
de muncă exercitate în baza contractului 
individual de muncă, a raporturilor de 
serviciu sau a raporturilor de muncă 
exercitate în baza actului de numire în 
funcție. 

Art. 4. 
Neîndeplinirea obligației prevăzută la art. 3 
determină încetarea de drept a raporturilor 
de muncă exercitate în baza contractului 
individual de muncă, a raporturilor de 
serviciu sau a raporturilor de muncă 
exercitate în baza actului de numire în 
funcție, cu excepția funcțiilor alese. 
 

Autor: Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 

Pentru corelare cu amendamentul de la 
art. 2 alin (1). 
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