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AVIZ 
Asupra 

Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.125/2021 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.127/2019 privind sistemul public de pensii, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2009 privind 

instituirea pensiei sociale minime garantate 

 
    În conformitate cu prevederile art.95 și 117 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, în procedură 
de urgență,  cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.125/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.127/2019 privind sistemul public de 
pensii, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, cu adresa nr. PLx 49, înregistrat 
cu nr. 4c-13/95 din data de 22 februarie 2022. 

   Senatul,  în calitate  de primă  Cameră  sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din  
14 februarie 2022, ca urmare a depășirii termenului de adoptare, potrivit art. 75 alin. (2) din 
Constituția României republicată. 

   Potrivit dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.91 alin. (9) pct. 2 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 
   Proiectul de Lege are ca obiect de stabilirea valorii punctului de pensie la 1586 de lei, 
începand cu 1 ianuarie 2022, iar nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari să fie de 1000 
de lei .    
    Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut inițiativa legislativă în şedinţa din 8 martie 2022. 
   Membrii Comisiei au examinat inițiativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive, 
avizul favorabil al Consiliului Legislativ și avizul favorabil al Consiliului Economic și Social. 
   În urma dezbaterilor s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de 
lege. 
   Proiectul de Lege face parte din categoria legilor organice. 
 
                    PREŞEDINTE,                                              SECRETAR, 
                Laura-Cătălina VICOL CIORBĂ                              Olivia-Diana Morar 
              
 
 
Consilier parlamentar, 
Andrada Armencea 
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