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A V I Z 
asupra 

Propunerii legislative privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale 
provenite din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice 

 
              În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi a fost sesizată, spre avizare, cu Propunerea legislativă  privind regimul cumulului 
pensiilor cu veniturile salariale provenite din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, 
trimisă cu adresa nr. Plx. 137 din 13 martie 2019, înregistrată în cadrul Comisiei juridice sub 
nr. 4c-13/236/2019.  
            Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu prevederile art. 
75 din  Constituţia  României,  republicată  şi  ale  art.  92  alin. (9) pct. 2 din  Regulamentul  
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Senatul a respins iniţiativa legislativă în şedinţa din data de 11 martie 2019.  
            Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare interzicerea cumulului 
pensiilor acordate în sistemul public de pensii şi în sistemele neintegrate acestuia cu veniturile 
salariale sau asimilate salariilor, realizate din exercitarea unei activităţi pe bază de contract 
individual de muncă, raport de serviciu sau în baza actului de numire în cadrul autorităţilor şi 
instituţiilor publice centrale şi locale, precum şi în cadrul regiilor autonome, societăţilor 
naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale la care capitalul social este deţinut 
integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială. 

În şedinţa din data de 2 aprilie 2019, potrivit art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat propunerea 
legislativă supusă avizării şi au avut în vedere punctul de vedere negativ al Guvernului, 
transmis cu adresa nr. 222 din 22.02.2019, avizul negativ al Consiliului Legislativ nr. 1239 din 
28.12.2018 şi punctul de vedere nefavorabil al Consiliului Economic si Social nr. 6398 din 
11.12.2018 
           În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu majoritate 
de voturi, avizarea negativă a iniţiativei legislative. 
           În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte 
din categoria legilor organice. 
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