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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 

 

 

SINTEZA 

lucrărilor comisiei din 26 mai – 3 iunie 2010 

 

 

În perioada 26 mai – 3 iunie 2010 Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială a avut pe ordinea de zi proiectul de Lege privind sistemul 

unitar de pensii publice – PLx 323/2010. 

Membrii comisiei au hotărât să solicite Biroului Permanent al 

Camerei Deputaţilor ca în perioada mai sus menţionată să îşi desfăşoare 

activitatea în comisie, în vederea discutării şi finalizării acestui proiect de 

lege. Solicitarea a fost aprobată, iar membrii comisiei şi-au desfăşurat 

activitatea la Sala „Nicolae Bălcescu”. 

 

Lucrările au fost conduse de către domnul deputat Victor Paul 

Dobre, preşedintele comisiei. 

 

La dezbaterile asupra proiectului, în cele 6 zile de şedinţă, au 

participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor: 

- d-l Mihai Şeitan, ministru - Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale 

- d-l Gabriel Oprea, ministru – Ministerul Apărării Naţionale 

- d-na Doina Pârcălabu, preşedinte – Casa Naţională de Pensii şi Alte  

Drepturi de Asigurări Sociale 



- d-l Mihail Vasile Ozunu, secretar stat - Ministerul Apărării Naţionale 

- d-l Ion Ghizdeanu, preşedinte - Comisia Naţională de Prognoză 

- d-na Gabriela Mateescu, director - Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale 

- d-na Ioana Nemeş, director - Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi 

de Asigurări Sociale 

- d-na Doina Păuna, director - Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi 

de Asigurări Sociale 

- d-na Daniela Ciobotaru, şef serviciu - Casa Naţională de Pensii şi Alte 

Drepturi de Asigurări Sociale 

- d-l general de brigadă George-Viorel Voinescu, adjunct al directorului 

Serviciului Român de Informaţii 

- d-l general de brigadă Dorel Scornea, director - Serviciul Român de 

Informaţii 

- d-l Ion Doncean, consilier - Serviciul Român de Informaţii 

- dl general de brigadă Costea Ioan, director – Serviciul de Protecţie şi 

Pază 

- d-na general de brigadă Maria Lupu, director - Ministerul Apărării 

Naţionale 

- d-l general de brigadă Costică Jipa, director – Serviciul de 

Telecomunicaţii Speciale 

- d-l colonel Lucian Penciu, director – Serviciul de Informaţii Externe 

- d-l Ion Dumitru, director cabinet al preşedintelui Casei Naţionale de 

Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale 

- d-l Petronel Munteanu, consilier personal al ministrului muncii, familiei 

şi protecţiei sociale 

- d-na Cecilia Sebe, consilier - Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale. 

 

În ziua de 26 mai 2010, Comisia a aprobat, cu unanimitate de 

voturi, ca pe ordinea de zi să fie înscris proiectul de Lege privind sistemul 

unitar de pensii publice – PLx 323/2010, asupra acestuia având loc doar 
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dezbateri generale, urmând ca dezbaterile pe articole să înceapă cu 

şedinţa din 27 mai 2010. 

 

Domnul Mihai Şeitan, ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale a 

început prezentarea proiectului prin a arăta necesitatea promovării legii 

unitare a pensiilor publice, ca fiind motivată de o serie de factori macro-

economici şi sociali. 

Domnia sa a precizat că prin elaborarea acestui proiect de lege se 

asigură cadrul de reformă în următoarele direcţii: 

- îmbunătăţirea sustenabilităţii financiare a sistemului de pensii, care, în 

prezent nu este sustenabil financiar şi nu poate fi susţinut; 

- menţinerea standardelor de viaţă ale pensionarilor în plată – trecerea 

graduală la indexarea cu rata inflaţiei; 

- tratament corect pentru asiguraţii actuali (viitorii pensionari) – 

stabilirea pensiei potrivit contribuţiilor plătite, funcţie de creşterea 

salarială; 

- reducerea pensionărilor anticipate – în acest moment există mulţi 

pensionari sub vârsta standard de pensionare, lucru care afectează atât 

veniturile cât şi cheltuielile bugetului de asigurări sociale de stat; 

- implementarea unor criterii mai stricte pentru pensia de invaliditate – 

având în vedere că numărul beneficiarilor de pensii de invaliditate este 

în creştere; 

- simplificarea legislaţiei referitoare la pensiile publice - integrarea 

regimurilor speciale; 

- creşterea vârstelor de pensionare – promovarea tratamentului egal. 

Totodată, au fost avute în vedere soluţiile de aplicare a condiţiilor 

referitoare la pensiile publice, propuse în acordurile de împrumut din anul 

2009 cu Fondul Monetar Internaţional (FMI), cu Comisia Europeană (CE) şi 

Banca Mondială (BM). 

Referindu-se la îmbătrânirea populaţiei României, domnul ministru a 

arătat că în prezent, în România, vârsta medie reală de pensionare este 

mult prea scăzută, aceasta fiind de 54 ani şi 7 luni, faţă de vârstele 

standard de pensionare cerute de legislaţia în vigoare în ianuarie 2010, de 
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58 ani şi 9 luni pentru femei, respectiv 63 ani şi 9 luni pentru bărbaţi. 

Cauzele esenţiale ale reducerii vârstei standard de pensionare o reprezintă 

activitatea în grupe de muncă, pensionarea pe motiv de invaliditate, 

îndeplinirea anticipată a stagiului complet de cotizare, precum şi 

pensionarii urmaşi. Se adaugă vârstele mult mai reduse practicate de 

actualele sisteme de pensii speciale, cum ar fi 50 de ani pentru personalul 

navigant din aviaţia civilă, 55 ani pentru militari şi poliţişti, 60 de ani 

pentru magistraţi şi personalul auxiliar din tribunale şi curţi de apel. 

  În ultimii ani, sistemul de pensii publice se confruntă cu o problemă 

foarte serioasă şi anume cea legată de creşterea masivă, de multe ori 

frauduloasă, a pensionărilor de invaliditate. Astfel, de la cca. 600.000 

persoane beneficiare de pensii de invaliditate în anul 2001, s-a ajuns la 

cca. 900.000 de pensionari de invaliditate în anul 2009, înregistrându-se 

astfel o creştere de peste 50%, cu efecte negative semnificative asupra 

cheltuielilor bugetului de asigurări sociale. 

 În plus, se înregistrează o triplare anuală a numărului de pensionări 

anticipate, ajungându-se în noiembrie 2009 la cca. 115.000 de pensii 

anticipate parţiale în plată. 

 Existenţa unor sisteme speciale de pensii publice, care au introdus o 

serie de privilegii şi tratament inegal pentru unele categorii profesionale, a 

creat o diferenţă uriaşă între cea mai mică pensie şi cea mai mare pensie 

publică. La 1 octombrie 2009, cea mai mică pensie a devenit 350 lei, în 

timp ce cea mai mare pensie din sistemele de pensii speciale depăşeşte 

37.000 lei. 

 În privinţa creşterii şi egalizării vârstelor standard de pensionare 

pentru bărbaţi şi femei, domnul ministru Mihai Şeitan a arătat că legea 

prevede continuarea creşterii vârstelor de pensionare până la sfârşitul 

anului 2014, la 60 de ani pentru femei şi 65 de ani pentru bărbaţi, aşa 

cum a fost stabilită în baza legislaţiei în vigoare. La finalizarea acestei 

etape, se continuă cu creşterea, din anul 2015, a vârstei de pensionare 

numai pentru femei de la 60 de ani până la 65 de ani, până în 2030, 

creşterea realizându-se gradual. În 2030, atât bărbaţii cât şi femeile vor 

ieşi la pensie la aceeaşi vârstă standard – 65 de ani. 

 
4/28 



 De asemenea, legea prevede o creştere graduală a stagiului complet 

de cotizare, necesar obţinerii unei pensii pentru limită de vârstă pentru 

femei, de la 27 ani şi 6 luni în ianuarie 2010, la 30 de ani în 2015 şi la 35 

de ani în 2030. Pentru bărbaţi, creşterea graduală a stagiului complet de 

cotizare necesar obţinerii unei pensii pentru limită de vârstă, va fi de la 32 

ani şi 6 luni în ianuarie 2010, la 35 de ani în 2015. 

 Stagiul minim de cotizare necesar pentru obţinerea unei pensii din 

sistemul unitar de pensii publice va creşte gradual de la 12 ani şi 6 luni în 

ianuarie 2010, la 15 ani la sfârşitul anului 2014, atât pentru femei cât şi 

pentru bărbaţi. 

 În privinţa creşterii vârstelor de pensionare pentru personalul din 

domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, membrii 

comisiei au fost informaţi că în prezent cadrele militare şi funcţionarii 

publici cu statut special din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi 

siguranţei naţionale se pensionează la vârsta de 55 de ani, atât femeile 

cât şi bărbaţii. Noua lege prevede creşterea, din anul 2011, a vârstei de 

pensionare a categoriilor profesionale menţionate mai sus, atât pentru 

femei cât şi pentru bărbaţi, de la 55 de ani, până la 60 de ani, până în 

2030. Creşterea se realizează gradual. 

 Prezentul proiect de lege va integra în sistemul unitar de pensii 

publice toate persoanele care activează în prezent în domenii în care se 

utilizează legi / prevederi speciale de pensionare. Integrarea urmăreşte 

stabilirea aceloraşi obligaţii şi drepturi pentru toţi asiguraţii sistemului de 

pensii publice. 

 Obligaţiile stabilite prin prezenta lege se referă la plata contribuţiei 

de asigurări sociale, atât de angajator cât şi de angajat. Conform cotelor 

actuale de contribuţii de asigurări sociale, angajatorul va plăti 20,8%, 

aplicat fondului de salarii brute, iar angajatul 10,5% aplicat salariului brut 

lunar, conform legii. În cazul personalului din apărare naţională, ordine 

publică şi siguranţă naţională se transferă cei 5% care se plăteau din 

bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat şi se adaugă încă 

5,5%. Majorarea cu 5,5% a contribuţiei se realizează prin creşterea 

soldei/salariului brut astfel încât câştigul net să nu fie afectat.  
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 Domnul ministru Mihai Şeitan a subliniat ca fiind necesară 

implementarea unei noi proceduri de stabilire a valorii punctului de pensie 

şi anume stabilirea valorii punctului de pensie prin lege. 

Valoarea punctului de pensie de la intrarea în vigoare a prezentei 

legi şi până în anul 2020, se va majora anual cu 100% rata inflaţiei, la 

care se adaugă 50% din creşterea reală a salariului mediu brut realizat pe 

anul precedent. În situaţia în care unul dintre aceşti indicatori, are valoare 

negativă, la stabilirea valorii punctului de pensie se utilizează indicatorul 

cu valoare pozitivă. În situaţia în care aceşti indicatori au valori negative 

se păstrează ultima valoare a punctului de pensie.  

 Începând cu anul 2021, valoarea punctului de pensie se majorează 

anual cu 100% rata inflaţiei la care se adaugă 45% din creşterea reală a 

salariului mediu brut realizat pe anul precedent. Procentul din creşterea 

reală a salariului mediu brut, luat în considerare la majorarea anuală a 

valorii punctului de pensie, se reduce gradual cu câte 5% în fiecare an. 

 Începând cu anul 2030, valoarea punctului de pensie se majorează 

anual cu 100% rata inflaţiei realizată pe anul precedent.   

 Pentru persoanele înscrise la pensie începând cu 1 ianuarie 2011, la 

punctajul mediu anual determinat se aplică un indice de corecţie calculat 

ca raport între 43,3% din salariul mediu brut realizat pe anul precedent şi 

valoarea unui punct de pensie în vigoare la acea dată.  

 Indicele de corecţie menţionat se aplică o singură dată, la înscrierea 

iniţială la pensie. 

  Cu privire la pensionările anticipate parţiale s-a observat că în 

conformitate cu datele Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de 

Asigurări Sociale (CNPAS), numărul acestor pensii aflate în plată este de 

115.000, tendinţa fiind de creştere. Noua lege prevede înăsprirea 

condiţiilor de acordare a acestui tip de pensie, crescând penalizarea 

acordată la 0,75% pentru fiecare lună de pensionare anticipată faţă de 

vârsta standard de pensionare. 

  Anticiparea nu poate să depăşească 60 de luni (5 ani) faţă de vârsta 

standard de pensionare, iar penalizarea maximă devine 45% faţă de 30% 

în prezent. 

 
6/28 



  În perioada de anticipare, persoana nu poate cumula pensia 

anticipată parţială cu un venit salarial (cu excepţia asociatului unic, 

asociaţi comanditari sau acţionari). La împlinirea vârstei standard de 

pensionare, penalizarea se ridică. 

  De asemenea, proiectul de lege îşi propune descurajarea 

pensionărilor de invaliditate abuzive, nejustificate medical. Documentarul 

medical completat de medicul curant (specialist pentru boala principal 

invalidantă) va fi înlocuit cu raportul medical de evaluare completat de 

medicul expert al asigurărilor sociale. Totdată, se prevăd reglementări 

suplimentare, cu termene şi mai ales cu penalizări, la procedura de 

expertizare medicală. 

 În acest mod se asigură creşterea responsabilităţii medicului expert 

al asigurărilor sociale. În sprijinul acestuia, legea prevede posibilitatea 

încheierii de convenţii între casele de pensii şi spitale, laboratoare, clinici, 

etc. pentru reverificarea dosarelor medicale la care există suspiciuni. 

 În finalul prezentării, domnul ministru Mihai Şeitan a arătat că 

acestea sunt în linii generale principalele obiective care se doresc a fi 

atinse prin dispoziţiile noului proiect de lege şi rămâne la dispoziţia 

membrilor comisiei pentru a răspunde eventualelor întrebări. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre, apreciind prezentarea făcută, 

consideră că Guvernul vine cu acest proiect de lege pe baza obligaţiilor 

asumate cu FMI, însă în momente de asemenea amploare a crizei ar fi 

trebuit să fie avute în vedere alte măsuri pentru susţinerea sistemului 

public de pensii. 

 Domnul deputat Dan Mircea Popescu a precizat că nu înţelege care 

este rostul adoptării unui asemenea proiect de lege al pensiilor în condiţiile 

în care Guvernul vine să-şi asume răspunderea în Parlament pe reducerea 

pensiilor. Domnia sa precizează că PSD nu este de acord cu reducerea 

pensiilor, cu decuplarea punctului de pensie de salariul mediu brut, cu 

înăsprirea condiţiilor de pensionare anticipată şi mai ales cu 

retroactivitatea legii. 

 În opinia domnului deputat Dan Mircea Popescu nu ar trebui reduse 

pensiile în funcţie de venituri ci ar trebui avută în vedere acomodarea 
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sistemului de pensii în funcţie de necesarul de cheltuieli, subliniind că sunt 

peste 1,5 milioane de lucrători “la negru” care ar trebui să fie stimulaţi să 

intre în sistem.

Doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora a spus că PNL nu va vota 

această lege, arătând că nu este de acord cu egalizarea vârstei de 

pensionare pentru femei şi bărbaţi şi, criticând prezentarea făcută de către 

ministrul muncii, care a făcut o comparaţie cu vârsta de pensionare din 

ţările UE, a apreciat că la elaborarea proiectului de lege nu s-a ţinut cont 

de speranţa de viaţă din România în comparaţie cu ţările UE.  

În calitate de preşedinte al Comisiei pentru egalitatea de şanse 

pentru femei şi bărbaţi, domnia sa a mai subliniat faptul că nu este de 

acord cu modificarea vârstelor de pensionare şi arată că ar trebui să se 

reglementeze posiblilitatea rămânerii în activitate până la vârsta de 65 de 

ani. 

Domnul deputat Cornel Ghiţă a arătat însă că sistemul de pensii este 

"bolnav" şi nu poate fi susţinut, iar Guvernul îşi asumă răspunderea 

pentru corectarea pensiilor speciale. Având în vedere activitatea 

membrilor comisiei din ultimele luni în ceea ce priveşte invitarea la discuţii 

a reprezentanţilor societăţii civile, respectiv sindicate şi asociaţii ale 

pensionarilor ori altor categorii socio-profesionale, membrii comisiei sunt 

în măsură să ia decizii cu privire la reformarea sistemului de pensii. 

Domnul deputat Ioan Cindrea şi-a exprimat nemulţumirea faţă de 

acest nou sistem public de pensii, arătând că Guvernul procedează 

contabiliceşte la tăierea cuantumului pensiilor fără a fi preocupat de 

creşterea veniturilor pentru plata pensiilor conform principiului garantării 

pensiilor de către stat. De asemenea, prin abrogarea legilor speciale de 

calcul a pensiilor se încalcă principiul neretroactivităţii legii, fapt care va 

conduce la un val de procese în justiţie pentru recunoaşterea drepturilor 

obţinute tot în temeiul unor legi, în vigoare la data obţinerii acestor 

drepturi.  

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a prezentat punctul de vedere 

al grupului parlamentar PNL susţinând că amendamentele formulate de 

domniile lor privesc menţinerea valorii punctului de pensie la 45% din 
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salariul mediu brut pe economie fără a fi schimbată modalitatea de calcul 

a punctului de pensie; recunoaşterea autonomiei CNPAS; acordarea 

posibilităţii de reducere a vârstei de pensionare pentru femeile care au 

născut mai mulţi copii; prelungirea perioadei de creştere eşalonată a 

vârstei de pensionare până în anul 2035. 

Domnul deputat Adrian Solomon apreciază că predictibilitatea legii 

până în anul 2030 este exagerată şi consideră că nu pot fi afectate 

drepturi avute şi nici nu pot fi prevăzute viitoarele condiţii economice ce 

vor influenţa următoarele generaţii. 

Doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora consideră că este necesară 

prezenţa la dezbaterile pe articole, pe lângă domnul ministru Mihai Şeitan, 

şi a domnului ministru Gabriel Oprea, cel puţin la articolele referitoare la 

pensiile militate. 

Domnul deputat Marian Sârbu, remarcând termenul foarte scurt 

pentru depunerea raportului, a propus limitarea intervenţiilor în cadrul 

dezbaterii proiectului de lege pe articole, propunere care însă a fost 

respinsă cu majoritate de voturi.  

În urma intervenţiilor domnilor deputaţi, domnul ministru Mihai 

Şeitan a mulţumit pentru viziunile diferite asupra proiectului de lege şi a 

precizat că lansarea acestui act normativ a avut în vedere crearea unui 

sistem unitar şi sustenabil. Referitor la amendamentele formulate, domnia 

sa a precizat că vor avea loc discuţii, urmând să se decidă în final asupra  

fiecărui amendament. 

 

În data de 27 mai 2010 membrii comisiei au trecut la dezbaterea 

pe articole a proiectului de Lege privind sistemul unitar de pensii publice – 

PLx 323/2010, în prezenţa doamnei Doina Pârcălabu, preşedintele Casei 

Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi a 

reprezentanţilor Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 

În cadrul dezbaterilor pe articole au fost formulate şi susţinute 

amendamente la titlul legii, la art. 1, 2, 3, 4 şi 6 lit.a) şi b), depuse de 

către deputaţii Aurelia Vasile, Dumitru Chiriţă, Viorel Hrebenciuc, Ioan 

Cindrea, Dan Mircea Popescu, Adrian Solomon, Dorel Covaci, Ioan 
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Damian, Ioan Narcis Chisăliţă, Dan Nica, Bogdan Ciucă, Florin – Costin 

Pâslaru, Lucreţia Roşca, Marian Neacşu (PSD+PC), Cristina Ancuţa Pocora 

(PNL), Maria Eugenia Barna (independent), amendamente care, supuse 

votului, au fost respinse. 

Au fost admise amendamente de natură tehnico-legislativă, 

formulate la art.3 alin.(1) lit.g), h), i), şi q). 

La art.3 alin.(1) lit.l) şi alin.(2) au fost adoptate amendamente 

formulate de către domnii deputaţi Cornel Ghiţă, Ioan-Nelu Botiş, Claudia 

Boghicevici, Daniel Geantă, Iulian Vladu, Cristina Dobre, Silviu Prigoană, 

Marian Sârbu, Maria Eugenia Barna şi Kerekes Karoly, în sensul înlocuirii 

sintagmei “salariu mediu brut” cu sintagma “câştigul salarial brut”, termen 

utilizat de către Institutul Naţional de Statistică. 

De asemenea, au fost adoptat un amendament la art.4 alin.(1), 

pentru claritatea textului. 

Dezbaterile s-au oprit la art.6 alin.(1) la lit.c) care prevede 

includerea în sistemul public de pensii a cadrelor militare din domeniul 

apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi din sistemul administraţiei 

penitenciare. Doamna deputat Cristina Pocora a solicitat sistarea discuţiilor 

şi prezenţa la dezbateri a domnului Gabriel Oprea, ministrul apărării 

naţionale. 

Propunerea a fost acceptată, cu unanimitate de voturi. 

 

În data de 31 mai 2010 membrii comisiei au continuat dezbaterile 

pe articole asupra proiectului de Lege privind sistemul unitar de pensii 

publice – PLx 323/2010, în prezenţa domnului Gabriel Oprea, ministrul 

apărării naţionale. 

Domnul ministru Gabriel Oprea a arătat că de la începutul elaborării 

acestui proiect de lege, echipa de lucru formată din persoane care 

gestionează măsurile financiare din cadrul MAN, MAI, SRI, SIE, STS au 

lucrat împreună cu reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale, având ca principal obiectiv menţinerea pensiilor militarilor în 

aceleaşi cuantumuri. Domnia sa a subliniat faptul că armata nu face 

politică şi reprezintă cel mai bun ambasador al României în teatrele de 
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operaţiuni. Dată fiind importanţa armatei în România, domnul ministru a 

arătat că interesul a fost să nu se modifice cuantumul pensiilor militarilor. 

Ceea ce s-a obţinut în urma discuţiilor reprezintă menţinerea în vechile 

cuantumuri a pensiilor pentru 88% din pensionarii proveniţi din sistemele 

altor structuri militare şi pentru 98% din pensionarii MAN. 

Domnul deputat Dan Mircea Popescu consideră că prin includerea 

pensiilor militare în sistemul public de pensii se întrerupe o veche tradiţie 

cu privire la statutul aparte al militarilor, apreciind în acelaşi timp că 

acestă măsură nu va aduce beneficii bugetului de stat ci, dimpotrivă, va 

trebui acoperită diferenţa de până la 10% însemnând contribuţiile pentru 

această categorie. 

Domnul ministru Gabriel Oprea a menţionat faptul că pensiile în 

cuantum de până la 3.000 lei, aflate în plată, nu vor scădea şi începând cu 

anul viitor noile înscrieri la pensie se vor face în corelare cu salariile avute. 

Domnul deputat Marian Sârbu arată că toate formaţiunile politice au 

fost în favoarea promovării unui sistem unitar privind atât salarizarea cât 

şi sistemul de pensii şi este de apreciat faptul că în asemenea condiţii de 

criză s-a reuşit ca pentru 98% din pensiile provenite din sistemul apărării 

şi 88% pentru pensiile provenite din celelalte sisteme militare să fie 

menţinut neschimbat cuantumul aflat în plată. 

Domnul deputat Ioan Cindrea doreşte să sublinieze faptul că PSD nu 

şi-a propus un sistem unitar de pensii ci păstrarea puterii de cumpărare a 

pensiilor şi salariilor. Amendamentele care vor fi supuse atenţiei vor fi 

luate în calcul în măsura în care pensiile militarilor reprezintă pensii 

ocupaţionale. De asemenea, domnia sa a aratat că se doreşte stabilitatea 

legii, neretroactivitatea ei şi garantarea pensiilor şi consideră că în condiţii 

de criză statul ar trebui să garanteze plata acestor drepturi şi nu să 

procedeze la reducerea lor. 

Domnul deputat Adrian Solomon arată că din amendamentele 

depuse nu rezultă stabilirea plafonului de 3000 de lei despre care se 

vorbeşte, plafon sub care pensiile aflate în plată nu vor fi micşorate. 

S-a trecut la dezbaterea pe articole. În urma finalizării discuţiilor, la 

art.6 alin.(1) pct.I lit.c) a fost acceptat, cu 10 voturi pentru, 7 voturi 
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împotrivă şi 2 abţineri, un amendament formulat de către domnii deputaţi 

Cornel Ghiţă, Daniel Geantă, Ioan Botiş, Claudia Boghicevici, Iulian Vladu 

şi de Grupul parlamentarilor independenţi din Camera Deputaţilor. 

De asemenea, în cursul dezbaterilor au fost acceptate amendamente 

după cum urmează: la art.6 alin.(1) pct.IV, formulat de către domnii 

deputaţi Cornel Ghiţă, Ioan-Nelu Botiş, Claudia Boghicevici, Daniel 

Geantă, Iulian Vladu, Cristina Dobre, Silviu Prigoană (PD-L), Marian 

Sârbu, Maria Barna (independenţi) şi Kerekes Karoly (UDMR), la art.6 

alin.(1) pct.V şi art.10 alin.(1) şi (2), formulate de către membrii comisiei, 

la art.11 alin.(3), formulat de către domnii deputaţi Cornel Ghiţă, Ioan-

Nelu Botiş, Claudia Boghicevici, Daniel Geantă, Iulian Vladu, Cristina 

Dobre, Silviu Prigoană (PD-L), Marian Sârbu, Maria Barna (independenţi) 

şi Kerekes Karoly (UDMR), la art.11 alin.(4), formulat de membrii 

comisiei, la art.17 alin.(1), art.20 alin.(2) şi (3), formulate de către domnii 

deputaţi Aurelia Vasile, Dumitru Chiriţă, Viorel Hrebenciuc (PSD+PC), 

Cornel Ghiţă, Daniel Geantă, Ioan Botiş, Claudia Boghicevici, Iulian Vladu 

(PD-L) şi Grupul parlamentarilor independenţi. 

Dezbaterea asupra alin.(3) al art.27 a suscitat discuţii aprinse. 

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a arătat că nivelul ridicat al CAS nu 

face decât să constituie o problemă în colectarea contribuţiilor şi a propus 

modificarea textului în sensul stabilirii cotelor de contribuţii anual prin 

legea bugetului de asigurări sociale de stat. 

Domnii deputaţi Kerekes Karoly şi Dan Mircea Popescu consideră că 

aceste cote trebuie prevăzute în legea pensiilor întrucât numai aşa se 

asigură stabilitate şi vor fi scoase de sub influenţa politicului. 

Domnul deputat Adrian Solomon a arătat că pentru a lua asemenea 

decizii este necesară participarea la dezbateri a domnului ministru Mihai 

Şeitan, pentru a se lua o decizie după ce membrii comisiei vor primi 

explicaţiile necesare. 

Discuţiile asupra art.27 alin.(3), (4) şi (5) au fost amânate pentru 

şedinţa din 1 iunie 2010.  

S-au continuat dezbaterile pe articolele următoare, iar discuţiile au 

fost suspendate la art.33, întrucât membrii comisiei au solicitat unele 
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lămuriri suplimentare şi prezenţa la dezbateri a ministrului muncii, familiei 

şi protecţiei sociale, domnul Mihai Şeitan. 

 

În data de 1 iunie 2010 membrii comisiei au continuat dezbaterile 

pe articole în prezenţa domnului Mihai Şeitan, ministrul muncii, familiei şi 

protecţiei sociale. 

S-a reluat în discuţie oportunitatea înlocuirii sintagmei “salariu 

mediu brut” cu sintagma “câştigul salarial brut”, întrucât membrii comisiei 

au solicitat lămuriri suplimentare cu privire la implicaţiile acestei 

schimbări, date fiind opiniile divergente în legătură cu această 

terminologie. 

Domnul ministru Mihai Şeitan a arătat că noţiunea de “câştig salarial 

brut lunar” este cea care stă la baza calculului atât al contribuţiei cât şi al 

valorii punctului de pensie. Deşi în legislaţia în vigoare la ora actuală se 

face referire la salariul mediu brut, în realitate calculele au la bază câştigul 

salarial brut lunar, singurul indicator furnizat lunar de Institutul Naţional 

de Statistică. Acest lucru nu conduce însă la faptul că nu există salariu 

mediu pe economie, el se calculează anual şi stă la baza fundamentării 

legii bugetului asigurărilor sociale de stat. 

Tot referitor la problematica acestei terminologii domnul Ion 

Ghizdeanu, preşedintele Comisiei Naţionale de Prognoză, invitat la 

dezbateri, a formulat câteva explicaţii referitoare la cei doi indicatori. 

 Domnia sa a arătat că este o problematică complexă, subliniind 

importanţa corespondenţei dintre cei doi indicatori pentru calculul 

punctului de pensie datorită faptului că este influenţat rezultatul 

punctajului pentru fiecare pensionar. 

Baza contribuţiei pentru fiecare angajat o reprezintă toate veniturile 

obţinute pe întreaga durată a vieţii, atât cele care intră în salariul mediu 

brut ce include toate veniturile de natură salarială, cât şi cele care intră în 

câştigul mediu brut ce cuprinde atât veniturile salariale, cât şi celelalte 

drepturi, care nu sunt de natură salarială. Aici intră în primul rând 

veniturile din profitul net, pentru sectorul privat, veniturile provenite din 
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alte fonduri decât fondul de salarii, de exemplu stimulentele acordate 

persoanelor din sectorul bugetar. 

Diferenţele dintre definiţiile celor doi indicatori nu sunt mari, dar prin 

folosirea câştigului salarial mediu brut se asigură acea concordanţă între 

venituri şi indicatorul la care se împart veniturile. 

Conform practicii metodologiei Eurostat, doi indicatori sunt utilizaţi 

în statistica europeană, respectiv costul forţei de muncă şi câştigul 

salarial. 

Salariul mediu brut reprezintă un indicator naţional, ca urmare, baza 

informaţională a Institulului Naţional de Statistică trebuie pusă în 

concordanţă cu indicatorii europeni.  

Un alt argument pentru faptul că salariul mediu brut nu mai poate fi 

folosit la calculul punctului de pensie este faptul că acesta este calculat cu 

periodicitate anuală, în timp ce câştigul mediu brut şi câştigul mediu net 

sunt indicatori urmăriţi îndeaproape de Institutul Naţional de Statistică, 

respectiv sunt singurii indicatori calculaţi cu periodicitate lunară. 

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre se interesează care sunt 

implicaţiile acestei schimbări de terminologie pentru pensiile aflate în 

plată, tocmai pentru a fi avute în vedere eventualele solicitări de 

recalculare a pensiilor şi pentru a evita declanşarea unui lanţ de procese în 

instanţă pe acest motiv. 

Domnul ministru Mihai Şeitan apreciază ca fiind corectă observaţia 

că odată introdusă o nouă terminologie aceasta trebuie aplicată în mod 

unitar pentru toţi participanţii la sistem, dar arată că acest lucru nu va 

conduce la procese din două motive: în primul rând folosirea câştigului 

mediu brut la calculul valorii punctului de pensie este în favoarea 

pensionarilor şi, în al doilea rând, acest lucru se aplică numai pentru viitor, 

pentru cei care vor ieşi la pensie după intrarea în vigoare a legii. 

Domnul deputat Adrian Solomon, apreciind prezenţa domnului 

ministru, a dorit să facă referire la un comunicat de presă al Institutului 

Naţional de Statistică din februarie 2010 cu privire la câştigul salarial 

nominal brut care cuprinde o definiţie a acestui indicator. Prin definiţia 

dată, se includ, pe lângă veniturile salariale, şi alte drepturi obţinute de 
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salariaţi precum tichetele de masă şi alte drepturi. Prin urmare domnul 

deputat şi-a exprimat reţinerea cu privire la acest nou indicator european 

care ar putea conduce la obţinerea unor punctaje mai mici de către 

pensionari tocmai datorită stabilirii unui numitor mai mare la care să se 

împartă valoarea contribuţiei fiecăruia. 

Domnul Ion Ghizdeanu a arătat că folosirea acestui indicator nu este 

în dezavantajul beneficiarilor şi, mai mult, urmăreşte punerea de acord a 

legii cu realitatea statistică şi practică. 

Doamna deputat Maria Eugenia Barna s-a interesat dacă această 

schimbare de terminologie în cadrul legii pensiilor atrage o modificare a 

întregii legislaţii care se referă la salariul mediu brut pe economie. 

Domnul ministru Mihai Şeitan a subliniat faptul că toate drepturile 

pe care le primesc salariaţii provin tocmai din calitatea de salariat pe care 

o deţin şi ideea realizării unei distincţii între drepturile obţinute în baza 

acestei calităţi conduce la tratarea inegală a acestor elemente componente 

ale unui salariu. Mărirea bazei de calcul a contribuţiei duce implicit la o 

pensie mai mare. 

Domnul deputat Ioan Cindrea, referindu-se de asemenea la 

importanţa clarificării noţiunii de câştig mediu brut, atrage atenţia dacă nu 

cumva ar trebui recalculate toate pensiile aflate în plată pentru a se 

acorda anumite drepturi din urmă pentru beneficiarii a căror pensie a fost 

calculată în funcţie de salariul mediu, un indicator mai restrictiv şi un 

indicator fals, în opinia domniei sale. De asemenea, faţă de definiţia 

câştigului mediu brut dată de lege, definiţia aceleiaşi noţiuni este cu totul 

alta în comunicatul dat de către Institutul Naţional de Statistică şi este 

mult mai largă. 

În răspunsul formulat, domnul ministru Mihai Şeitan a arătat că 

trebuie să facem distincţie între baza de contribuţie şi baza de impozitare, 

pentru că în cadrul legii pensiilor se vorbeşte despre baza de contribuţii 

pentru asigurări sociale. În ceea ce priveşte recalcularea pensiilor aflate în 

plată în funcţie de acest indicator, domnia sa consideră că nu se pune 

problema, întrucât până la intrarea în vigoare a acestei legi nu se plătesc 

contribuţii asupra acestor sume care exced fondului de salarii, punctele 
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obţinute de beneficiari au fost calculate numai pe baza contribuţiilor 

personale. Conform Legii nr. 19/2000 au fost stabilite salariile medii care 

stau la baza calcului punctajului la pensie. 

După o scurtă pauză, în care membrii comisiei au participat la votul 

final asupra unor proiecte de legi înscrise pe ordinea de zi a Plenului 

Camerei Deputaţilor, au fost reluate discuţiile asupra proiectului de Lege 

privind sistemul unitar de pensii publice. 

Au fost reluate dezbaterile pe text. Amendamentele formulate la 

art.33 şi 34 de către domnii deputaţi Cornel Ghiţă, Ioan-Nelu Botiş, 

Claudia Boghicevici, Daniel Geantă, Iulian Vladu, Cristina Dobre, Silviu 

Prigoană (PD-L), Marian Sârbu, Maria Barna (independenţi) şi Kerekes 

Karoly (UDMR) au fost acceptate cu 9 voturi pentru şi 8 voturi împotrivă. 

După votul asupra art.34 s-au reluat discuţiile asupra art.27, articol 

amânat din ziua precedentă. 

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a reamintit membrilor comisiei 

că domnia sa consideră excesivă reglementarea în legea cadru a cotelor 

de contribuţii, cote care ar trebui stabilite prin Legea bugetului asigurărilor 

sociale de stat.  

Domnul ministru Mihai Şeitan a arătat că se urmăreşte păstrarea 

acestei structuri a cotelor de contribuţie pentru mai mulţi ani de acum 

înainte, tocmai în vederea realizării unor planuri bugetare multianuale şi 

pentru a evita practica presiunilor în diferite grupuri politice pentru 

modificarea acestor cote de contribuţii. 

În urma finalizării dezbaterilor s-a hotărât, cu 9 voturi pentru şi 7 

voturi împotrivă, adoptarea art.27 alin.(1) – (3) în forma prezentată de 

Guvern. Amendamentele depuse de către domnii deputaţi Victor Paul 

Dobre, Nini Săpunaru, Ludovic Orban, Cristina Ancuţa Pocora şi Grupul 

parlamentar PNL la alin.(4) şi (5) au fost susţinute şi de către membrii 

grupului PD-L din cadrul comisiei, pentru corelare cu prevederile Legii nr. 

411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat. Supuse votului, 

cele două amendamente au fost acceptate cu unanimitate de voturi. 

Domnul deputat Cornel Ghiţă atrage atenţia că unele texte au trecut 

deja cu înlocuirea celor două noţiuni şi propune să se supună la vot 
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înlocuirea sintagmei “salariu mediu brut lunar” cu sintagma “câştigul 

salarial brut lunar” în tot cuprinsul legii la articolele indicate de către 

CNPAS. 

Dezbaterile asupra art.35 alin.(3) nu au fost finalizate întrucât 

amendamentul formulat de către domnii deputaţi Ioan Cindrea, Dan 

Mircea Popescu, Adrian Solomon, Dorel Covaci, Ioan Damian, Ioan Narcis 

Chisăliţă, Aurelia Vasile, Viorel Hrebenciuc, Dan Nica, Bogdan Ciucă, 

Florin-Costin Pâslaru, Lucreţia Roşca, Dumitru Chiriţă, Marian Neacşu 

(PSD+PC), de eliminare a acestuia, a întrunit 9 voturi pentru şi 9 voturi 

împotrivă. S-a solicitat reluarea votului, însă a fost acelaşi rezultat. 

Domnul deputat Ioan Nelu Botiş a propus suspendarea lucrărilor şi 

reluarea discuţiilor în şedinţa următoare. Supusă votului, propunerea a 

fost acceptată cu 10 voturi pentru şi 8 voturi împotrivă. 

 

În data de 2 iunie 2010 membrii comisiei au reluat dezbaterile pe 

articole asupra proiectului de lege privind sistemul unitar de pensii publice 

PLx 323/2010. 

În deschiderea lucrărilor, domnul preşedinte Victor Paul Dobre a 

propus ca programul de lucru, în prima parte a zilei, să se desfăşoare 

până la ora votului final din cadrul Plenului Camerei Deputaţilor, urmând 

ca după amiază programul să se desfăşoare între orele 14.00-19.00. 

Datorită faptului că au existat opinii de continuare a programului 

până la finalizarea legii, domnul deputat Ioan Nelu Botiş, în calitate de 

vicepreşedinte al comisiei, a solicitat o pauză de consultări. 

Dezbaterile au continuat cu art.35 alin.(3). Amendamentul de 

eliminare a textului a fost respins, cu 10 voturi pentru şi 6 voturi 

împotrivă. 

La art.36, amendamentul prezentat de către domnul deputat Cornel 

Ghiţă şi susţinut de către domnii deputaţi Ioan-Nelu Botiş, Claudia 

Boghicevici, Daniel Geantă, Iulian Vladu, Cristina Dobre, Silviu Prigoană 

(PD-L), Marian Sârbu, Maria Barna (independent) şi Kerekes Karoly 

(UDMR), în sensul stabilirii plafoanelor minim şi maxim ale bazei lunare a 

contribuţiei a fost acceptat cu 10 voturi pentru şi 6 voturi împotrivă, 
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argumentându-se acest amendament prin asigurarea egalităţii de 

tratament pentru participanţi. 

Domnul deputat Ioan Cindrea şi-a exprimat opinia împotriva 

introducerii unui plafon minim al nivelului contribuţiei arătând că acest 

plafon trebuie să fie cât mai mic pentru ca numărul persoanelor asigurate 

să crească, dar şi pentru a evita creşterea, în viitor, a numărului 

persoanelor asistate social. 

Doamna Doina Pârcălabu, preşedintele CNPAS, a arătat că 

reducerea plafonului minim al nivelului contribuţiei presupune obţinerea 

unor beneficii foarte mici şi acele persoane riscă să apeleze la ajutorul 

statului pentru a li se ridica nivelul prestaţiei la cuantumul pensiei sociale 

minime garantate. 

La art.37 alin.(1) lit.c) a fost formulat un amendament de tehnică 

legislativă, acceptat de membrii comisiei cu unanimitate de voturi. De 

asemenea, la lit.j) a fost formulat un amendament de către domnii 

deputaţi Nicolae Mircovici (Grup minorităţi naţionale), Cornel Ghiţă,  

Ioan-Nelu Botiş, Claudia Boghicevici, Daniel Geantă, Iulian Vladu, Cristina 

Dobre, Silviu Prigoană (PD-L), Marian Sârbu, Maria Barna (independenţi) 

şi Kerekes Karoly (UDMR), în sensul eliminării acesteia şi renumerotarea 

lit.k) şi l), precum şi modificarea în mod corespunzător a trimiterilor 

prevăzute la alin.(2). Supuse votului, amendamentele au fost acceptate cu 

10 voturi pentru şi 8 voturi împotrivă. 

Amendamentul formulat la art.39 alin.(1) lit.a) a fost acceptat cu 10 

voturi pentru şi 7 voturi împotrivă. 

Amendamentul Grupului parlamentar al PNL formulat la art.48 

alin.(1) în sensul în care, pentru a beneficia de pensie, contribuţiile trebuie 

nu doar datorate ci şi plătite, a fost respins întrucât doamna preşedinte 

Doina Pârcălabu a arătat că nu pot fi penalizaţi contributorii pentru 

indisciplina angajatorilor care nu îşi achită obligaţiile de plată a 

contribuţiei. 

La art.49 alin.(1) lit.g) a fost acceptat un amendament de natură 

tehnico-legislativă. 
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Art.53, care face referire la vârsta standard de pensionare, atât 

pentru femei cât şi pentru bărbaţi, a suscitat multe discuţii din partea 

membrilor comisiei. 

Domnul deputat Dan Mircea Popescu a propus ca pentru femei 

vârsta standard de pensionare să fie de 63 de ani, cu posibilitatea de 

reducere a acesteia cu un an, respectiv 2 - 3 ani pentru femeile care au 

născut 1, 2 sau 3 copii, mai ales că nu se impune din afara ţării egalizarea 

vârstelor de pensionare, nu se încalcă nici o directivă dacă acest lucru este 

stabilit de forul legiuitor naţional, având în vedere condiţiile sociale din 

România. Domnia sa respinge ideea vârstei egale dintre femei şi bărbaţi. 

Domnul deputat Marian Sârbu propune să se opteze pentru 

reducerea cu 2 ani a nivelului maxim al vârstei standard de pensionare 

pentru femei, fără însă a afecta stagiul de cotizare pentru acestea. 

Doamna preşedinte Doina Pârcălabu a arătat că această curbă de 

creştere a vârstei a fost deja începută prin Legea nr.19/2000, iar oprirea 

ei ar bulversa sistemul şi în plus această creştere este eşalonată până în 

anul 2030. 

Supus votului, amendamentul de reducere a vârstei standard de 

pensionare pentru femei de la 65 la 63 de ani a fost acceptat cu 18 voturi 

pentru şi un vot împotrivă, al domnului Derzsi Akos (UDMR). Domnia sa a 

participat la lucrări în locul domnului deputat Kerekes Karoly (secretar al 

comisiei), potrivit prevederilor art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat. 

La art.55 alin.(1) lit.b), membrii comisiei au acceptat reglementarea 

reducerii vârstei de pensionare pentru activităţi desfăşurate în condiţii 

speciale şi alte condiţii de muncă, coroborată cu creşterea vârstelor 

standard de pensionare, introducându-se mai multe posibilităţi de 

reducere a vârstei în funcţie de stagiul efectuat în condiţii speciale. 

Supus votului, amendamentul formulat de către domnii deputaţi 

Severus Constantin Militaru, Mircia Giurgiu, Maria Eugenia Barna, 

Gheorghe Zoicaş, Aurelia Vasile, Dumitru Chiriţă, Viorel Hrebenciuc, Liviu-

Bogdan Ciucă, Florin Pâslaru, Lucreţia Roşca, Ioan Cindrea, Dan Mircea 

Popescu, Adrian Solomon, Dorel Covaci, Ioan Damian, Ioan Narcis 
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Chisăliţă, Dan Nica, Marian Neacşu, Cornel Ghiţă, Ioan-Nelu Botiş, Claudia 

Boghicevici, Daniel Geantă, Iulian Vladu, Cristina Dobre, Silviu Prigoană, 

Marian Sârbu, Kerekes Karoly şi Grupul parlamentar al PSD+PC a fost 

acceptat de membrii comisiei cu unanimitate de voturi. 

La art.60 alin.(1) amendamentul formulat de către domnii deputaţi 

Mircia Giurgiu, Maria Eugenia Barna, Gheorghe Zoicaş, Severus Constantin 

Militaru, Liviu-Bogdan Ciucă, Florin Pâslaru, Lucreţia Roşca, Cornel Ghiţă, 

Ioan-Nelu Botiş, Claudia Boghicevici, Daniel Geantă, Iulian Vladu, Cristina 

Dobre, Silviu Prigoană, Marian Sârbu, Kerekes Karoly, Ioan Cindrea, Dan 

Mircea Popescu, Adrian Solomon, Dorel Covaci, Ioan Damian, Ioan Narcis 

Chisăliţă, Aurelia Vasile, Viorel Hrebenciuc, Dan Nica, Marian Neacşu, 

precum şi grupurile parlamentare ale PSD+PC şi PNL a fost acceptat cu 

unanimitate de voturi. 

De asemenea, pentru corelare cu prevederile alin.(1), la alin.(2) al 

art.60 s-a acceptat amendamentul conform căruia vârstele de pensionare 

reduse nu pot fi mai mici de 50 de ani pentru femei şi de 52 de ani pentru 

bărbaţi. Amendamentul a fost propus de către domnii deputaţi Cornel 

Ghiţă, Ioan-Nelu Botiş, Claudia Boghicevici, Daniel Geantă, Iulian Vladu, 

Cristina Dobre, Silviu Prigoană (PD-L), Marian Sârbu, Maria Barna 

(independenţi) şi Kerekes Karoly (UDMR). 

La art.62 alin.(2) lit.a) şi art.65 alin.(2) lit.a) au fost acceptate două 

amendamente de natură tehnico-legislativă. 

La art.65 alin.(4), cu privire la pensia anticipată parţială, domnul 

deputat Marian Sârbu şi doamna deputat Maria Eugenia Barna au formulat 

un amendament în sensul stabilirii unui procent de penalizare mai mic, şi 

anume 0,65% pentru fiecare lună de anticipare, faţă de 0,75% cât era 

prevăzut în textul iniţial. 

Supus votului, amendamentul a fost a acceptat cu unanimitate de 

voturi. 

La art.70 şi art.74 au fost acceptate amendamente de natură 

tehnico-legislativă. 

La art.82 alin.(1) a fost formulat un amendament pentru corelare cu 

celelalte articole care vizează recalcularea pentru trecere la pensie de 
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limită de vârstă, formulat de către domnii deputaţi Cornel Ghiţă, Ioan-

Nelu Botiş, Claudia Boghicevici, Daniel Geantă, Iulian Vladu, Cristina 

Dobre, Silviu Prigoană, Marian Sârbu, Maria Barna şi Kerekes Karoly. 

 

La art.86 alin.(2), art.87, art.88, 96 alin.(2) şi (3) şi art.97 alin.(1) 

lit.a) au fost acceptate amendamentele formulate de către domnii deputaţi 

Cornel Ghiţă, Ioan-Nelu Botiş, Claudia Boghicevici, Daniel Geantă, Iulian 

Vladu, Cristina Dobre, Silviu Prigoană, Marian Sârbu, Maria Barna şi 

Kerekes Karoly. 

Pentru îmbunătăţirea punctajului acordat pentru obţinerea unei 

pensii de invaliditate, la art.98 alin.(1) a fost formulat un amendament de 

către domnii deputaţi Ioan-Nelu Botiş, Cornel Ghiţă, Claudia Boghicevici, 

Daniel Geantă, Iulian Vladu, Cristina Dobre, Silviu Prigoană, Marian Sârbu 

şi Maria Barna. Supus votului, amendamentul a fost acceptat cu 14 voturi 

pentru, un vot împotrivă şi 2 abţineri. 

Dezbaterile s-au suspendat la art.102 referitor la valoarea punctului 

de pensie pentru a fi dezbătut în prezenţa domnului ministru Mihai Şeitan, 

la propunerea domnului deputat Dan Mircea Popescu. 

La ora 14.00 au fost reluate dezbaterile în prezenţa domnului 

ministru Mihai Şeitan. 

Domnul deputat Dan Mircea Popescu consideră că art.102 reprezintă 

partea vulnerabilă a legii, tocmai datorită faptului că valoarea stabilită în 

acest articol este aleatorie, fară a fi rezultatul unui calcul sau al unui 

mecanism, având în vedere faptul că nu peste mult timp ea nu va mai 

reprezenta nimic din moment ce se intenţionează scăderea cu 15% a 

acestei valori. 

Domnul deputat Marian Sârbu consideră că dimpotrivă, prin acest 

articol legiuitorul trebuie să stabilească cu precizie o valoare a punctului 

de pensie care să se aplice la data intrării în vigoare a legii şi susţine 

adoptarea art.102 în forma prezentată de Guvern. 

Domnul deputat Adrian Solomon doreşte să se consemneze în mod 

expres faptul că membrii grupului PD-L, membrii din grupul 

independenţilor şi cei din UDMR se opun menţinerii valorii punctului de 
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pensie la 45% din salariul mediu brut pe economie contribuind astfel la 

sărăcirea populaţiei. 

În replică, doamna deputat Maria Eugenia Barna a apreciat că nu 

suntem la discutarea legii bugetului asigurărilor sociale de stat şi propune 

revenirea la dezbaterea pe text.  

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a prezentat pe rând 

amendamentele depuse la art.102. Astfel, reprezentanţii grupului 

parlamentar PNL propun ca valoarea punctului de pensie să reprezinte 

45% din salariul mediu brut prognozat pe economie şi să fie prevăzut cu 

această valoare în bugetul asigurărilor sociale de stat.  

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a subliniat faptul că nu se 

acceptă o decuplare a valorii punctului de pensie de salariul mediu brut pe 

economie. Pe fond, acelaşi amendament a fost formulat şi de grupul 

parlamentar PSD+PC prin care însă valoarea punctului de pensie se 

doreşte a reprezenta cel puţin 45% din valoarea salariului mediu brut 

utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. 

Domnul deputat Marian Sârbu a propus, la alin.(2), ca valoarea 

punctului de pensie să se stabilească anual prin legea bugetului 

asigurărilor sociale de stat şi să reprezinte cel mult 45% din salariul mediu 

brut prognozat pentru anul următor, arătând că într-adevăr la acest 

alineat trebuie stabilit un mecanism de calcul al valorii punctului de 

pensie, după ce la alin.(1) a fost reglementată o valoare de la care se va 

porni în momentul intrării legii în vigoare. 

De asemenea, domnul deputat Marian Sârbu a propus reluarea 

discuţiilor politice în prezenţa domnului ministru Mihai Şeitan întrucât au 

fost depuse mai multe amendamente referitoare la valoarea punctului de 

pensie. 

Domnul deputat Ludovic Orban consideră că prin formula de calcul 

pentru care a optat Guvernul se crează, pe de o parte, o nedreptate 

pentru pensionari deoarece inflaţia se poate calcula lunar, iar majorarea 

punctului de pensie  în funcţie de rata inflaţiei se face anual şi, pe de altă 

parte, se crează o discrepanţă tot mai mare între salariul mediu brut pe 

economie şi valoarea punctului de pensie.  
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Domnul ministru Mihai Şeitan a început prin a explica necesitatea 

introducerii în lege a unei sume fixe care reprezintă valoarea punctului de 

pensie la data intrării în vigoare a legii, arătând că această valoare aflată 

în strânsă legătură cu ceea ce este astăzi în plată, urmează a fi indexată 

în funcţie de rata inflaţiei. Acest lucru este în avantajul pensionarilor 

întrucât reprezintă totuşi o creştere chiar dacă aceasta nu este atât de 

mare ca cea rezultată în urma aplicării procentului de 45% din salariul 

mediu brut. Domnia sa a arătat că ruperea de salariul mediu brut nu este 

o noutate deoarece până la Legea nr.19/2000 nu a existat o legătură între 

cuantumul pensiilor şi salariul mediu pe economie, creşterea pensiilor 

realizându-se anual în funcţie de inflaţie. 

Raportarea aceasta a pensiei la salariu nu reprezintă un indicator 

valabil, deoarece salariile depind de o serie de factori specifici pieţei 

muncii cum ar fi productivitate, negociere, pe când pensiile reprezintă o 

acumulare a contribuţiilor anterioare obţinerii pensiei. Pe cale de exemplu, 

pot fi amintite aici pensiile speciale care nu au la bază principiul 

contribuţivităţii ci ele reprezintă un anumit procent din ultimul salariu sau 

dintr-o medie de salarii ale persoanelor aflate acum în funcţie şi nu ale 

persoanelor care au ieşit la pensie cu ani în urmă. 

Susţinerea financiară a unui astfel de sistem bazat pe legătura cu 

salariul mediu brut, fără a ţine seama de evoluţia demografică şi de 

îmbătrânirea populaţiei, conduce la un deficit care se majorează de la an 

la an fiind nevoie permanent de subvenţii de la bugetul de stat. Pentru a 

evita situaţii de genul celei de anul acesta, când este absolut necesară 

reducerea valorii punctului de pensie, trebuie să ne propunem o creştere 

prudentă şi sustenabilă a valorii punctului de pensie, fără a mai lega 

punctul de pensie de salariul mediu pe economie. Tocmai de aceea s-a 

avut în vedere această modalitate de calcul a punctului de pensie, şi 

anume majorarea anuală cu 100% din rata inflaţiei la care se adaugă 50% 

din creşterea reală a salariului mediu brut realizat pe anul precedent. 

Domnul deputat Dan Mircea Popescu consideră că raportarea valorii 

punctului de pensie la salariul mediu brut asigură cât de cât un venit de 
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înlocuire acceptabil pentru pensionari, pentru evitarea obligării acestora de 

a se situa la marginea societăţii după data înscrierii la pensie. 

În urma dezbaterilor, s-au adoptat, cu 10 voturi pentru şi 8 voturi 

împotrivă, amendamentele la art.102 alin.(2) şi (5) formulate de către 

domnii deputaţi Cornel Ghiţă, Ioan-Nelu Botiş, Claudia Boghicevici, Daniel 

Geantă, Iulian Vladu, Cristina Dobre, Silviu Prigoană, Marian Sârbu, Maria 

Barna şi Kerekes Karoly. 

La art.103 alin.(2), domnii deputaţi Cornel Ghiţă, Daniel Geantă, 

Ioan Nelu Botiş, Claudia Boghicevici, Iulian Vladu (PD-L), Aurelia Vasile, 

Dumitru Chiriţă, Viorel Hrebenciuc (PSD+PC) şi Grupul parlamentarilor 

independenţi au formulat un amendament, pentru claritatea textului şi 

trimiteri corecte, amendament acceptat de membrii comisiei cu 

unanimitate de voturi. 

La art.103 alin.(5) a fost formulat un amendament de natură 

tehnico-legislativă. 

La art.114 alin.(1) lit.h), art.118 alin.(2), art.125 alin.(3) au fost 

formulate  amendamente de către domnii deputaţi Cornel Ghiţă, Ioan-Nelu 

Botiş, Claudia Boghicevici, Daniel Geantă, Iulian Vladu, Cristina Dobre, 

Silviu Prigoană, Marian Sârbu, Maria Barna şi Kerekes Karoly, acceptate 

de membrii comisiei cu 10 voturi pentru şi 8 voturi împotrivă. 

La art.124 a fost formulat un amendament de natură tehnico-

legislativă. 

La art.136 s-a propus reformularea alin.(1), introducerea unui text 

nou ca alin.(2) şi renumerotarea alin.(2) şi (3). Amendamentele au fost 

formulate de către domnii deputaţi Cornel Ghiţă, Daniel Geantă, Ioan 

Botiş, Claudia Boghicevici, Iulian Vladu (PD-L), Aurelia Vasile, Dumitru 

Chiriţă, Viorel Hrebenciuc (PSD+PC), precum şi de Grupul parlamentarilor 

independenţi şi au fost adoptate cu unanimitate de voturi. 

La art.162 alin.(2) a fost formulat un amendament de natură 

tehnico-legislativă. 

La art.164 a fost introdus un text nou, ca alin.(6), referitor la  

determinarea punctajului mediu anual pentru pensionarii din rândul 

cadrelor militare, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din 
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sistemul administraţiei penitenciare şi din domeniul apărării naţionale, 

ordinii publice şi siguranţei naţionale, care nu pot dovedi cu acte drepturile 

salariale de care au beneficiat în perioadele anterioare intrării în vigoare a 

legii şi pentru care se doreşte ca la determinarea acestui punctaj să se 

utilizeze salariul mediu brut/net, după caz, din perioada respectivă. 

Amendamentul a fost acceptat de membrii comisiei cu majoritate de 

voturi. 

La art.173 lit.b) a fost formulat un amendament de natură tehnico-

legislativă. 

La art.172 alin.(1), art.177 alin.(2) şi art.192 au fost formulate 

amendamente de către domnii deputaţi Cornel Ghiţă, Ioan-Nelu Botiş, 

Claudia Boghicevici, Daniel Geantă, Iulian Vladu, Cristina Dobre, Silviu 

Prigoană, Marian Sârbu, Maria Barna şi Kerekes Karoly, acceptate de 

membrii comisiei cu majoritate de voturi. 

La art.199 şi art.201 lit.t) au fost formulate amendamente de natură 

tehnico-legislativă. 

La anexa nr.5 au fost aduse amendamente pentru corelare cu 

amendamentul de diminuare a vârstei standard de pensionare pentru 

femei la 63 de ani adoptat la art.53. 

De asemenea, a fost acceptată modificarea anexei nr.6 în sensul 

corelării vârstelor de pensionare pentru cadrele militare şi funcţionarii 

publici cu statut special din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei 

naţionale cu amendamentele acceptate. 

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a reamintit că amendamentele 

de natură tehnico-legislativă prezentate în cadrul dezbaterilor sunt 

însuşite de membrii comisiei şi se vor regăsi la amendamente admise. 

În finalul dezbaterilor, proiectul de lege, cu amendamentele 

acceptate, a fost supus votului fiind aprobat cu 10 voturi pentru şi 7 voturi 

împotrivă. 

Raportul comisiei cuprinde toate amendamentele depuse la Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială care, supuse discuţiilor şi votului, au fost 

respinse, în vederea acordării posibilităţii iniţiatorilor acestora de a le 

susţine în Plenul Camerei Deputaţilor. 
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 În data de 3 iunie 2010 membrii comisiei şi-au desfăşurat 

activitatea între orele 10.00 – 14.00, având pe ordinea de zi finalizarea 

raportului asupra proiectului de Lege privind sistemul unitar de pensii 

publice.  

 

Din numărul total al membrilor comisiei (19), la lucrări au participat 

19 deputaţi.  

În ziua de 26 mai 2010 au absentat domnul deputat Ioan-Nelu 

Botiş (grup parlamentar PD-L) şi domnul deputat Nini Săpunaru (grup 

parlamentar PNL). 

Conform prevederilor art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Ioan-Nelu Botiş a 

participat doamna deputat Teodora Trandafir, iar în locul domnului 

deputat Nini Săpunaru a participat domnul deputat Titi Holban.  
 

În ziua de 27 mai 2010 au absentat domnul deputat Ioan-Nelu 

Botiş (grup parlamentar PD-L), doamna deputat Cristina Elena Dobre 

(grup parlamentar PD-L), domnul deputat Ioan Narcis Chisăliţă (grup 

parlamentar PSD+PC), domnul deputat Dorel Covaci (grup parlamentar 

PSD+PC), domnul deputat Nini Săpunaru (grup parlamentar PNL). 

Conform prevederilor art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Ioan-Nelu Botiş a 

participat domnul deputat Gelu Vişan, în locul doamnei deputat Cristina 

Elena Dobre a participat, între orele 9.30-12.00, doamna deputat Brînduşa 

Novac, iar între orele 12.00-17.00 a participat doamna deputat Mihaela 

Stoica, în locul domnului deputat Ioan Narcis Chisăliţă a participat domnul 

deputat Iuliu Nosa, în locul domnului deputat Dorel Covaci a participat 

doamna deputat Carmen Ileana Moldovan şi în locul domnului deputat Nini 

Săpunaru a participat domnul deputat Cornel Pieptea.  
 

 În ziua de 31 mai 2010 au absentat domnul deputat Ioan-Nelu 

Botiş (grup parlamentar PD-L) şi domnul deputat Vasile Silviu Prigoană 

(grup parlamentar PD-L). Între orele 16.00-18.00 a absentat domnul 

deputat Dorel Covaci (grup parlamentar PSD+PC). 
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 Conform prevederilor art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Ioan-Nelu Botiş a 

participat, între orele 16.00-17.20, doamna Mihael Şandru, iar între orele 

17.20-19.00 a participat domnul deputat Mircea Lubanovici, în locul 

domnului deputat Vasile Silviu Prigoană a participat domnul deputat 

Ştefan Pirpiliu şi în locul domnului deputat Dorel Covaci a participat 

domnul deputat Victor Cristea. 

 

 În ziua de 1 iunie 2010 au absentat domnul deputat Kerekes 

Karoly (grup parlamentar UDMR) şi domnul deputat Vasile Silviu Prigoană 

(grup parlamentar PD-L). Între orele 9.30-14.00 a absentat domnul 

deputat Dan Mircea Popescu (grup parlamentar PSD+PC), iar între orele 

15.00-18.00 a absentat domnul deputat Ludovic Orban (grup parlamentar 

PNL). 

 Conform prevederilor art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Kerekes Karoly a 

participat domnul deputat Derzsi Akos şi în locul domnului deputat Ludovic 

Orban a participat doamna deputat Graţiela Gavrilescu. În locul domnului 

deputat Vasile Silviu Prigoană a participat, între orele 9.30-12.00, domnul 

deputat Gelu Vişan, iar între orele 14.00-18.00 a participat doamna 

deputat Brînduşa Novac. În locul domnului deputat Dan Mircea Popescu a 

participat, între orele 9.30-11.20, domnul deputat Victor Cristea, iar între 

orele 11.20-13.00 a participat doamna deputat Sonia Drăghici. 

 

 În ziua de 2 iunie 2010 au absentat domnul deputat Kerekes 

Karoly (grup parlamentar UDMR), doamna deputat Cristina Elena Dobre 

(grup parlamentar PD-L) şi domnul deputat Vasile Silviu Prigoană (grup 

parlamentar PD-L). Între orele 9.30-12.30 a absentat doamna deputat 

Cristina Ancuţa Pocora (grup parlamentar PNL). 

 Conform prevederilor art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Kerekes Karoly a 

participat, între orele 9.30-13.00, domnul deputat Derzsi Akos, iar între 

orele 13.00-19.30 a participat domnul deputat Pal Arpad. În locul doamnei 
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deputat Cristina Dobre au participat: între orele 9.00-12.00 doamna 

deputat Mihaela Stoica, între orele 12.00-14.00, domnul deputat Iustin 

Marinel Cionca Arghir, între orele 14.00-15.00, domnul deputat Marius 

Gondor, iar între orele 15.00-19.30 doamna deputat Mihaela Stoica. În 

locul doamnei deputat Cristina Ancuţa Pocora a participat doamna deputat 

Graţiela Gavrilescu, iar în locul domnului deputat Vasile Silviu Prigoană a 

participat domnul deputat Gelu Vişan. 

 

În ziua de 3 iunie 2010 au fost prezenţi la lucrări toţi membrii 

comisiei: Victor Paul Dobre – preşedinte, Ioan-Nelu Botiş şi Ioan Cindrea – 

vicepreşedinţi, Adrian Solomon şi Kerekes Károly – secretari, Maria 

Eugenia Barna, Claudia Boghicevici, Ioan Narcis Chisăliţă, Dorel Covaci, 

Cristina Elena Dobre, Florian-Daniel Geantă, Cornel Ghiţă, Ludovic Orban, 

Cristina-Ancuţa Pocora, Dan-Mircea Popescu, Vasile Silviu Prigoană, Nini 

Săpunaru, Marian Sârbu, Iulian Vladu. 

 

  Preşedinte,     Secretar, 

Paul Victor Dobre    Adrian Solomon 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Expert parlamentar Sorina Steliana Szabo 

Expert parlamentar Monica Rallu Curta 

Consultant parlamentar Lidia Ana Vlădescu 
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