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Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
                Nr.27/58 
                9 martie 2005 
 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul 

public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat 
 
 
 
 

1. În conformitate cu prevederile art.89 şi 108 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a 
fost sesizată pentru dezbatere pe fond în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2005 
privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, trimis cu adresa nr. P.L.X 55 din 28 
februarie 2005. 
 
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizele Consiliului Legislativ şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 
 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare recalcularea pensiilor din sistemul public provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, în 
scopul eliminării inechităţilor existente între categorii de pensionari, în funcţie de data pensionării. 
 
Comisia propune Plenului adoptarea proiectului de lege pentru asigurarea unui raport de echitate între pensionarii sistemului public. În acest mod, 
toate pensiile vor fi stabilite după aceeaşi lege, după aceeaşi metodologie, potrivit aceloraşi principii, indiferent de data pensionării şi indiferent de 
legislaţia sub incidenţa căreia s-a făcut pensionarea. 

 
2. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 

 
3. La dezbaterea proiectului au participat, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor: 
a) din partea Guvernului: Mihai Şeitan – Secretar de Stat – Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Preşedintele Casei Naţionale 

de Pensii şi alte drepturi de Asigurări Sociale; 
b) deputat Horia Dorin Uioreanu; 
c) invitaţi: Georgeta Gheorghe – director şi Cecilia Sebe – expert – Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. 
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4. La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi, din totalul de 19 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate din voturile celor prezenţi. 

 
5. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 21 februarie 2005. 

 
6. Potrivit art.75 din Constituţia României, republicată, şi art.86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este prima 

Cameră decizională. 
 
 În urma dezbaterii în şedinţa din 8 martie 2005, comisia propune admiterea cu modificări a proiectului de lege. 
 

 

I. Amendamente admise 
 

În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

amendamentelor propuse 
0 1  2 3 
 
1 

 
__ 

 
Titlul legii 
 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.4/2005 privind 
recalcularea pensiilor din sistemul 
public, provenite din fostul sistem al 
asigurărilor sociale de stat 
 

 
Nemodificat  
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0 1  2 3 
 
2 

 
__ 

 
Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.4 din 3 
februarie 2005 privind recalcularea 
pensiilor din sistemul public, provenite 
din fostul sistem al asigurărilor sociale 
de stat, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.119 din 7 
februarie 2005. 
  

 
Se propune reformularea textului 
după cum urmează: 
"Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.4 din 3 februarie 2005 privind 
recalcularea pensiilor din sistemul 
public, provenite din fostul sistem 
al asigurărilor sociale de stat, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.119 din 7 
februarie 2005, cu următoarea 
completare:" 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 
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Titlul Ordonanţei 
 
Ordonanţă de urgenţă privind 
recalcularea pensiilor din sistemul 
public, provenite din fostul sistem al 
asigurărilor sociale de stat 
 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  

 

 
4 

 
Art.1. – Pensiile din sistemul public, 
provenite din fostul sistem al 
asigurărilor sociale de stat, stabilite în 
baza legislaţiei în vigoare anterior datei 
de 1 aprilie 2001, se recalculează în 
condiţiile prevăzute de prezenta 
ordonanţă de urgenţă. 
 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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0 1 2 3 4 
 
5 

 
Art.2. – (1) Recalcularea prevăzută la 
art.1 se efectuează prin determinarea 
punctajului mediu anual şi a 
cuantumului fiecărei pensii, cu 
respectarea prevederilor Legii 
nr.19/2000 privind sistemul public de 
pensii şi alte drepturi de asigurări 
sociale, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi a prevederilor 
prezentei ordonanţe de urgenţă. 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  

 

 
 

(2) Procedura de recalculare se 
desfăşoară începând cu data  intrării în 
vigoare a prevederilor prezentei 
ordonanţe de urgenţă până la data de 1 
ianuarie 2006. 
 

   

 
6 

 
Art. 3. – (1) Plata sumelor rezultate în 
urma recalculării pensiilor se face 
eşalonat, în  etape. 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  

 

 
 

(2) Prima etapă de plată a drepturilor de 
pensii recalculate se stabileşte pentru 
luna martie 2005, în cazul persoanelor 
ale căror drepturi de pensie   s-au 
deschis până în anul 1980, inclusiv. 

   

 
 

(3) Celelalte etape de plată a drepturilor 
de pensie recalculate se stabilesc prin 
hotărâri ale Guvernului. 
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0 1 2 3 4 
 
8 

 
Art.4. – (1) Determinarea punctajului 
mediu anual şi a cuantumului fiecărei 
pensii se face pe baza datelor, 
elementelor şi informaţiilor din 
documentaţiile de pensie aflate în 
păstrarea caselor teritoriale de pensii, 
cu respectarea prevederilor Hotărârii 
Guvernului nr.1550/2004 privind 
efectuarea operaţiunilor de evaluare în 
vederea recalculării pensiilor din 
sistemul public, stabilite în fostul 
sistem al asigurărilor sociale de stat 
potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 
aprilie 2001, în conformitate cu 
principiile Legii nr.19/2000. 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  

 

 (2) Sporurile, indemnizaţiile şi 
majorările de retribuţii tarifare care, 
potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 
aprilie 2001, au făcut parte din baza de 
calcul a pensiilor şi care se utilizează la 
determinarea punctajului mediu anual, 
conform prevederilor art.2, sunt cele 
prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezenta ordonanţă de 
urgenţă. 

   

 (3) Sporurile, indemnizaţiile şi 
majorările de retribuţii prevăzute la 
alin.(2) se dovedesc prin înscrisurile 
din carnetele de muncă sau prin 
adeverinţe întocmite conform legii, 
eliberate de angajatori, care poartă 
întreaga 
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 răspundere cu privire la valabilitatea şi 

corectitudinea acestora.  
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__ 
 

 
__ 

 
Se propune introducerea în Legea 
de aprobare a unui text nou cu 
următorul cuprins: 
"După alineatul (3) al articolului 4 
se introduc două alineate noi, 
alin.(4) şi alin.(5), cu următorul 
cuprins: 
"(4) Instituţiile care eliberează, la 
solicitarea în scris a cetăţenilor, 
documentele necesare pentru 
constituirea dosarelor de 
recalculare a pensiilor, nu vor 
încasa taxe pentru acest serviciu, 
documentele respective fiindu-le 
transmise şi prin poştă, în termenul 
legal, dacă aceştia o solicită. 
(5) Persoanele care solicită 
eliberarea documentelor prevăzute 
la alin.(4) vor face dovada faptului 
că sunt îndreptăţite la scutirea de la 
plata acestor taxe, în baza unei 
declaraţii pe propria răspundere, 
însoţită de talonul de pensie." 
 
Autori: deputaţii Stelian Duţu, 
Eugen Nicolăescu, Mircea Coşea şi 
Horia Dorin Uioreanu 
 

 
 
 
 
Persoanele care solicită 
aceste documente au 
venituri reduse, iar 
instituţiile abilitate să le 
elibereze au deseori sediul 
în alte localităţi decât cele 
de domiciliu ale 
socilitanţilor, fapt ce ar 
conduce la efectuarea din 
partea acestora, a unor 
cheltuieli, uneori mai mari 
decât veniturile, şi implicit 
la blocarea procesului de 
recalculare a pensiilor. 
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0 1 2 3 4 
 

10 
 
Art.5. – (1) Punctajul mediu anual 
acordat pensionarului este cel 
determinat potrivit prevederilor art.4. 

 
Nemodificat 

 
Nemodificat 

 

 (2) Punctajul mediu anual rezultat în 
urma recalculării se poate modifica ca 
urmare a aplicării prevederilor art.7, 
precum şi ca urmare a valorificării unor 
stagii de cotizare care nu au fost avute 
în vedere la recalculare.   
 

   

 
11 

 
Art.6. – (1) În vederea stabilirii 
cuatumului pensiei ce urmează a fi 
plătită după efectuarea recalculării, 
punctajul mediu anual calculat potrivit 
art.4 se compară cu punctajul mediu 
anual cuvenit sau aflat în plată în luna 
anterioară celei în care se efectuează 
plata, în conformitate cu etapele 
prevăzute la art.3. 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  

 

 (2) În situaţia în care cuantumul pensiei 
aferent noului punctaj determinat este 
mai mic decât cel cuvenit sau aflat în 
plată, se menţine cuantumul cuvenit sau 
aflat în plată până la data la care, prin 
aplicarea formulei de calcul prevăzută 
de Legea nr.19/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare, se va obţine un 
cuantum al pensiei mai mare decât 
acesta. 
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 (3) Pentru pensiile cărora le sunt 

aplicabile prevederile art.192¹ din 
Legea nr.19/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare, aflate în situaţia 
prevăzută la alin.(2),  partea din 
cuantumul pensiei care se suportă de la 
bugetul de stat, este cea 
corespunzătoare punctajului mediu 
anual aferent fiecărui an util realizat în 
cadrul fostelor unităţi agricole 
cooperatiste, a fiecărui an de 
contribuţie realizat de ţăranii cu 
gospodărie individuală din zonele 
necooperativizate, sau perioadelor de 
contribuţii realizate în condiţiile Legii 
nr.80/1992 privind pensiile şi alte 
drepturi de asigurări sociale ale 
agricultorilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
punctaj mediu anual avut până la data 
recalculării.  
 

   

 
12 

 
Art. 7. – (1) Punctajul   mediu  anual 
determinat  prin recalcularea prevăzută 
de prezenta ordonanţă de urgenţă, 
precum şi cuantumul pensiei cuvenit 
potrivit prevederilor art.6, se stabilesc 
prin decizie a casei teritoriale de pensii, 
fără a se utiliza procedura de înştiinţare 
prealabilă prevăzută la art.7 şi art.8 din
Normele Metodologice de evaluare a 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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 pensiilor din sistemul public, stabilite 
în fostul sistem al asigurărilor sociale 
de stat potrivit legislaţiei anterioare 
datei de 1 aprilie 2001, în vederea 
recalculării în conformitate cu 
principiile Legii nr.19/2000 privind 
sistemul public de pensii şi alte drepturi 
de asigurări sociale, cu modificările şi 
completările ulterioare, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr.1550/2004. 

   

 (2) Decizia prevăzută la alin.(1) se 
comunică pensionarului, în termen de 
15 zile de la emitere, împreună cu 
datele şi informaţiile care au stat la 
baza determinării punctajului mediu 
anual şi a cuantumului pensiei 
recalculate.      

   

 (3) Decizia prevăzută la alin.(1) poate 
fi modificată la cerere, în baza actelor 
doveditoare prezentate de pensionar, 
întocmite conform prevederilor legale, 
din care rezultă alte date şi elemente 
decât cele utilizate la recalculare 
referitoare la drepturi cu caracter 
salarial care, conform Legii nr.19/2000, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, se au în vedere la stabilirea 
punctajului mediu anual, sau la stagii 
de cotizare realizate până la data de 1 
aprilie 2001.  

   

 (4) În situaţia în care se constată erori 
de calcul, decizia de pensie poate fi 
revizuită din oficiu, cu respectarea 
prevederilor Legii nr.19/2000, cu
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 modificările şi completările ulterioare.    
 (5) Cererile prevăzute la alin.(3) se 

soluţionează în termenul prevăzut de 
art.86 din Legea nr.19/2000, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
drepturile modificate acordându-se, 
prin derogare de la prevederile art.95 şi 
art.169 din Legea nr.19/2000, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
de la data plăţii drepturilor recalculate, 
stabilită potrivit prevederilor art.3, cu 
respectarea termenului general de 
prescripţie. 

   

 (6) Pentru persoanele care depun 
cererea prevăzută la alin.(3) după 3 ani 
de la data plăţii drepturilor recalculate, 
stabilită potrivit prevederilor art.3, 
noile drepturi recalculate se acordă 
potrivit art.169 alin.(3) din Legea 
nr.19/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

   

 (7) Revizuirea din oficiu şi contestarea 
deciziei prevăzută la alin.(1) se fac în 
conformitate cu prevederile Legii 
nr.19/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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0 1 2 3 4 
 

13 
 
Art.8. – (1) Personalul Institutului  
Naţional de Cercetare Ştiinţifică în 
Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale, 
angajat pentru efectuarea operaţiunilor 
de evaluare în vederea recalculării  
pensiilor din sistemul public, stabilite 
în fostul sistem al asigurărilor sociale 
de stat potrivit legislaţiei anterioare 
datei de 1 aprilie 2001, trece la Casa 
Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de 
Asigurări Sociale, pe perioada 
desfăşurării activităţii prevăzute la 
art.1, cu încadrarea în numărul maxim 
de posturi aprobat, potrivit legii, 
începând cu data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă. 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  

 

 (2) Salarizarea personalului prevăzut la 
alin.(1) se face conform reglementărilor 
în vigoare aplicabile personalului 
contractual din administraţia publică 
centrală de specialitate. 
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Anexa la ordonanţa de urgenţă este cea 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.119 din 7 
februarie 2005, cu rectificarea publicată 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.189 din 7 martie 2005. 
 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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II. Amendamente respinse 

 
În cursul dezbaterilor, Comisia a respins următoarele amendamente: 

 
Nr. 
crt. Text iniţial Amendamentul propus  

 şi autorul acestuia Motivare Camera  
Decizională 

0 1 2 3 4 
 
1 

 
Art. 3. – (1) Plata sumelor 
rezultate în urma recalculării 
pensiilor se face eşalonat, în  
etape. 
(2) Prima etapă de plată a 
drepturilor de pensii recalculate se 
stabileşte pentru luna martie 2005, 
în cazul persoanelor ale căror 
drepturi de pensie   s-au deschis 
până în anul 1980, inclusiv.  
(3) Celelalte etape de plată a 
drepturilor de pensie recalculate 
se stabilesc prin hotărâri ale 
Guvernului. 
 

 
D-l deputat Ion Giurescu propune 
reformularea textului după cum urmează: 
"Art.3. – Plata sumelor rezultate în urma 
recalculării pensiilor se va face cu 1 martie 
2005." 

 
a) Argumente pentru susţinerea 
amendamentului: 
Pentru egalitate de şanse pentru toţi 
pensionarii. 
 
b) Argumente pentru respingerea 
amendamentului: 
Nu există susţinere financiară. 

 
Camera 

Deputaţilor 
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0 1 2 3 4 
  

__ 
 
D-nii deputaţi Eugen Nicolăescu, Mircea 
Coşea şi Horia Dorin Uioreanu propun, la 
articolul 4, introducerea unui alineat nou, 
cu următorul cuprins: 
"(6) Taxele notariale pentru proba cu 
martori şi autentificarea declaraţiei pe 
propria răspundere pentru constituirea 
dosarelor pentru recalcularea pensiilor, se 
reduc la 25% din valoarea stabilită prin 
lege." 
 

 
a) Argumente pentru susţinerea 
amendamentului: 
Persoanele care solicită aceste documente 
au venituri reduse. 
 
b) Argumente pentru respingerea 
amendamentului: 
Nu este admisă proba cu martori decât 
pentru perioade de vechime şi nu pentru 
venituri salariale care constituie baza de 
calcul a contribuţiei de asigurări sociale. 
 

 
Camera 

Deputaţilor 

 
 Comisia a propus aprobarea proiectului în forma prezentată în raport cu 15 voturi pentru şi 3 abţineri. 
 
 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
 Stelian DUŢU      Rovana PLUMB 

 
 
 
 
 
 
  
  
Întocmit,  
Consilier Decebal STĂNESCU 


