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A V I Z 

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

 
                 În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost 
sesizată, spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege pentru 
reglementarea sistemului de cumul al pensiilor cu veniturile salariale, trimis cu adresa 
nr.PL-x 432 din 21.09.2009  şi înregistrat cu nr.31/832 din 22.09.2009. 
                Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art. 
92 alin. (9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este  
Cameră decizională.  
                Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat  proiectul de lege în forma 
iniţială, în  condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată . 

 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia a dezbătut iniţiativa legislativă  în şedinţa din   29 septembrie  2009. 

       Proiectul de lege are ca obiect  reglementarea sistemului de cumul al pensiilor cu 
veniturile salariale. Potrivit acestui proiect, cumulul pensiei pentru limită de vârstă din 
sistemul public şi din sistemele neintegrate de pensii cu veniturile salariale realizate din 
exercitarea unei activităţi profesionale pe bază de contract individual de muncă, raport de 
serviciu sau act de numire în funcţie, în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, regiilor 
autonome, societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital 
majoritar de stat, este permis numai în măsura în care nivelul pensiei încasate este mai mic sau 
cel puţin egal cu nivelul salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor 
sociale de stat.

Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive 
şi avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri, al Consiliului Legislativ nr.308 din 
10.04.2009. 

       În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea  negativă a proiectului de lege,  pentru a se evita paralelismul 
în reglementare, interzis prin dispoziţiile art.15 din Legea nr.24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, întrucât regimul cumulului 
pensiei cu veniturile salariale face obiectul Capitolului IV din Proiectul de Lege privind 
reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, 
susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi 
Fondul Monetar Internaţional pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea. 

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