
 
 

 
 

AVIZ 
asupra propunerii legislative pentru modificarea 
şi completarea unor reglementări din legislaţia 

de asigurări sociale şi pensii 
 

 Cu adresa nr. 116 din 30.09.1996, Biroul Permanent, conform art. 86   din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, a sesizat pentru examinare şi avizare Comisia pentru 
Buget, Finanţe şi Bănci cu asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 
unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale şi pensii. 

In urma examinării, în şedinţa din data de 06 mai 1997, Comisia pentru buget, finanţe 
şi bănci, cu majoritate de voturi, a hotărât respingerea propunerii legislative din 
următoarele considerente ; 

- Extinderea dreptului la pensia de urmaş asupra părinţilor, fraţilor şi surorilor aflaţi 
în întreţinerea titularului nu are temei legal. 

In proiectul legii privind reforma sistemului de asigurări sociale şi pensii este 
prevăzută - pentru egalitate de tratament - extinderea dreptului la pensia de urmaş şi pentru 
soţ, în cazul decesului soţiei. 

- Asimilarea decesului la naştere al mamei cu accidentul de muncă nu poate fi 
acceptată întrucât în accidentul de muncă se presupune că persoana respectivă se află în 
activitate, având un contract de muncă încheiat în condiţiile legislaţiei muncii. 

- Eliminarea textului art. 44 alin. 2 care stabileşte calculul diferenţial al pensiei de 
urmaş în procente din pensia titularului, în funcţie de numărul de urmaşi, ar conduce la o 
egalizare a veniturilor constând în pensia de urmaş, indiferent de numărul urmaşilor, creând 
inechităţi sociale între familiile cu un număr diferit de urmaşi. 

- Conţinutul art. 45 din propunerea legislativă se regăseşte parţial în proiectul noii 
legi a pensiilor, iniţiată de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale care are următoarea 
formulare; “cuantumul pensiei de urmaş în cazul orfanilor de ambii părinţi, va reprezenta 
însumarea drepturilor de urmaş calculate după fiecare părinte.” 

- Introducerea art. 45 (1) ar încuraja lipsa de interes pentru muncă a părinţilor. 
De altfel, această categorie de persoane poate fi protejată de prevederile Legii nr. 

67/1995 privind ajutorul social. Chiar şi acest act normativ îngrădeşte prin anumite condiţii 
beneficiul ajutorului social care se acordă persoanelor apte de muncă, care nu sunt salariate 
ori nu realizează venituri din alte activităţi. 

- In ceea ce priveşte propunerea de modificare a art. 60 alin. 1, lit. a din Legea nr. 
3/1977, respectiv suspendarea plăţii pensiei pe timpul cât pensionarul execută o pedeapsă 
privată de libertate, precizăm că nu se asimilează persoana care execută o pedeapsă privată 
de libertate cu persoana decedată, pentru ca membri familiei să poată beneficia de pensia de 
urmaş. 
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- Propunerile art. 46 alin. 2 se regăsesc, în parte, în art. 61 din acelaşi act normativ 
care precizează că dacă hotărârea de condamnare a fost desfiinţată şi cel în cauză a fost 
achitat, se vor plăti sumele pe durata suspendării, fără a se depăşi pensia pe 12 luni. 

- Propunerea legislativă nu indică sursele de acoperire financiară a drepturilor ce ar 
urma să fie stabilite, ceea ce contravine prevederilor art. 11 din Legea nr. 10/1991 privind 
finanţele publice. 
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