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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR Data 15 octombrie 2001
Comisia pentru muncă şi protecţie socială Nr. 254/XVIII/27

RAPORT  DE  ÎNLOCUIRE
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2001

pentru modificarea şi completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi
alte drepturi de asigurări sociale

În urma reexaminării proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2001 pentru modificarea şi completarea
Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, în şedinţele din 2-3 septembrie 2001, Comisia pentru muncă şi
protecţie socială propune ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare cu următoarele amendamente:

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus
(autorul)

Text adoptat de comisie Motivarea

0 1 2 3

1 Articol unic. � Se aprobă Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.49/2001 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.19/2000
privind sistemul public de pensii şi alte
drepturi de asigurări sociale.

Se propune completarea textului, la final, cu sintagma �cu
următoarele modificări:�

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

Pentru respectarea normelor de
tehnică legislativă şi ca urmare a
modificărilor textului ordonanţei.

2 __ Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui text nou,
ca pct.1 cu următorul cuprins:
�1. La articolul I, după punctul 5 se introduce punctul 51 cu
următorul cuprins:
51. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce alineatul (11)
cu următorul cuprins:
(11) Declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a
obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat

Text preluat din Ordonanţa de
Urgenţă nr.107/2001 pentru
modificarea şi completarea Legii
nr.19/2000 privind sistemul public
de pensii şi alte drepturi de
asigurări sociale.
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constituie titlu de creanţă şi devine titlu executoriu la data la
care creanţa bugetară este scadentă conform legii.�

3 (din Legea nr.19/2000)

Art.9. - (1) Evidenţa drepturilor şi
obligaţiilor de asigurări sociale în sistemul
public se realizează pe baza codului personal
de asigurări sociale.
(2) Codul personal de asigurări sociale şi
modalităţile de atribuire a acestuia se
stabilesc de CNPAS.
(3) Fiecărui asigurat în sistemul public i se
atribuie un singur cod personal de asigurări
sociale.

Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui text nou,
ca pct.2, cu următorul cuprins:
�2. La articolul I, după punctul 6 se introduce punctul 61, cu
următorul cuprins:
61. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
Art.9. - (1) Evidenţa drepturilor şi obligaţiilor de asigurări
sociale în sistemul public se realizează pe baza codului personal
de asigurări sociale, care este codul numeric personal.
(2) Verificările în evidenţa populaţiei pentru datele de
identificare a unor persoane, precum şi furnizările de date din
evidenţa populaţiei către CNPAS şi casele teritoriale de pensii
sunt exceptate de la plată.�

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

Se are în vedere faptul că
atribuirea codului numeric
personal nu a ridicat probleme de
natură a crea un alt cod, permiţând
individualizarea contribuţiei. În
plus, crearea unui nou cod ar
implica costuri financiare
suplimentare nejustificate.
Pentru corelare cu prevederile
referitoare la utilizarea gratuită de
către alte instituţii a datelor
respective (Legea nr.105/1996;
O.U.G. nr.96/2000).

4 8. La articolul 20 se introduce litera e) cu
următorul cuprins:
�e) activitatea desfăşurată pe platformele
petroliere marine.�

Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui text nou,
ca pct.3, cu următorul cuprins:
"3. La articolul I, punctul 8 va avea următorul cuprins:
8. Articolul 20 va avea următorul cuprins:
Art.20. � (1) În sensul prezentei legi, locurile de muncă în
condiţii speciale sunt cele din:
a) unităţile miniere, pentru personalul care îşi desfăşoară
activitatea în subteran cel puţin 50% din timpul normal de
muncă în luna respectivă;
b) activităţile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare
a materiilor prime nucleare, zonele I şi II de expunere la
radiaţii;
c) aviaţia civilă, pentru personalul navigant prevăzut în anexa
nr.1;
d) activitatea artistică desfăşurată în profesiile prevăzute în
anexa nr.2.
(2) Alte locuri de muncă în condiţii speciale decât cele Deoarece aceste locuri de muncă
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prevăzute la alin. (1) pot fi stabilite numai prin lege.
(3) Metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor în locuri
de muncă în condiţii speciale se vor stabili prin hotărâre de
Guvern."

Autor: deputat Dumitru Buzatu

în condiţii speciale sunt stabilite
prin lege, ca urmare a analizei
atribuţiilor din unităţile
respective.

5 10. La articolul 21, după alineatul (5) se
introduce alineatul (51) cu următorul
cuprins:
�(51) Contribuţia de asigurări sociale pentru
persoanele care beneficiază de plăţi
compensatorii, respectiv pentru salariaţii din
industria de apărare, care beneficiază de
indemnizaţii, potrivit legii, în perioada de
întrerupere a activităţii, se suportă de
bugetul Fondului pentru plata ajutorului de
şomaj la nivelul unei treimi din cota stabilită
pentru condiţii normale de muncă.�

Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui text nou,
ca pct.4 cu următorul cuprins:
�4. La articolul I, punctul 10 va avea următorul cuprins:
10. La articolul 21, după alineatul (5) se introduc două alineate
noi, (51) şi (52) cu următorul cuprins:
(51) Contribuţia de asigurări sociale pentru persoanele care
beneficiază de plăţi compensatorii, se suportă de bugetul
Fondului pentru plata ajutorului de şomaj la nivelul unei treimi
din cota stabilită pentru condiţii normale de muncă.�
(52) Contribuţia de asigurări sociale pentru salariaţii din
industria de apărare, care beneficiază de indemnizaţii, potrivit
legii, în perioada de întrerupere a activităţii, se suportă astfel:
a) de bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj la
nivelul unei treimi din cota stabilită pentru condiţii normale de
muncă, reprezentând contribuţia individuală de asigurări
sociale;
b) de angajatori, conform prevederilor alin.(3).�

Texte preluate din Ordonanţa de
Urgenţă nr.107/2001 pentru
modificarea şi completarea Legii
nr.19/2000 privind sistemul public
de pensii şi alte drepturi de
asigurări sociale.

6 11. Litera a) a alineatului (1) al articolului
23 va avea următorul cuprins:
�a) salariile individuale brute realizate lunar,
inclusiv sporurile şi adaosurile, reglementate
prin lege sau prin contractul colectiv de
muncă, în cazul asiguraţilor prevăzuţi la
art.5 alin.(1) pct.I, sau veniturile de natura
drepturilor salariale realizate lunar de
asiguraţii prevăzuţi la art.5 alin.(1) pct.II şi
VI;�

Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui text nou,
ca pct.5, cu următorul cuprins:
�5. La articolul I, punctul 11, litera a) a alineatului (1) al
articolului 23 va avea următorul cuprins:
a) salariile individuale brute, realizate lunar, inclusiv sporurile
şi adaosurile, reglementate prin lege sau prin contractul colectiv
de muncă, în cazul asiguraţilor prevăzuţi la art.5 alin.(1) pct.I,
sau veniturile brute de natura drepturilor salariale realizate
lunar de asiguraţii prevăzuţi la art.5 alin.(1) pct.II şi VI;�

Text preluat din Ordonanţa de
Urgenţă nr.107/2001 pentru
modificarea şi completarea Legii
nr.19/2000 privind sistemul public
de pensii şi alte drepturi de
asigurări sociale.
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7 14. Literele b), c) şi d) ale alineatului (1)
al articolului 26 vor avea următorul
cuprins:
�b) drepturile plătite potrivit dispoziţiilor
legale, în cazul desfacerii contractelor
individuale de muncă, al încetării
raporturilor de serviciu ale funcţionarilor
publici sau al încetării calităţii de membru
cooperator;
c) diurnele de deplasare şi de delegare,
indemnizaţiile de delegare, detaşare şi
transfer, plătite în limita dispoziţiilor legale,
precum şi drepturile de autor;
d) sumele obţinute în baza unei convenţii
civile de prestări de servicii sau de executări
de lucrări de către persoanele care au
încheiate contracte individuale de muncă,
precum şi de către beneficiarii unei pensii de
limită de vârstă;�

Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui text nou,
ca pct.6, cu următorul cuprins:
�6. La articolul I, punctul 14 va avea următorul cuprins:�
14. Articolul 26 va avea următorul cuprins:
Art.26. � (1) Contribuţia de asigurări sociale nu se datorează
asupra sumelor reprezentând:
a) prestaţii de asigurări sociale care se suportă din fondurile
asigurărilor sociale sau din fondurile angajatorului şi care se
plătesc direct de acesta, potrivit prezentei legi;
b) drepturile plătite potrivit dispoziţiilor legale, în cazul
încetării raporturilor de muncă, încetării raporturilor de serviciu
ale funcţionarilor publici, a mandatului sau al încetării calităţii
de membru cooperator, altele decât cele acordate potrivit legii
pentru perioada de preaviz;
c) diurnele de deplasare şi de delegare, indemnizaţiile de
delegare, detaşare şi transfer, precum şi drepturile de autor;
d) sumele obţinute în baza unei convenţii civile de prestări de
servicii sau de executări de lucrări de către persoanele care au
încheiate contracte individuale de muncă, precum şi de către
beneficiarii unei pensii de limită de vârstă;
e) sumele reprezentând participarea salariaţilor la profit;
f) premii şi alte drepturi exceptate prin legi speciale.
(2) Sumele asupra cărora nu se datorează contribuţia de
asigurări sociale prevăzute la alin. (1) lit. b)�f) nu se iau în
considerare la stabilirea cuantumului prestaţiilor de asigurări
sociale.�

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

Modificarea lit. b) are în vedere
faptul că pentru perioadele de
preaviz, când persoanele lucrează,
trebuie plătită contribuţia aferentă,
care va da dreptul şi la prestaţii.
Pentru �salariile compensatorii�
acordate de angajatori nu se va
plăti contribuţie.
Modificarea lit. c), are în vedere
faptul că aceste drepturi nu se
suportă din fondul de salarii, ci
sunt evidenţiate distinct în alt
capitol de cheltuieli şi sunt
deductibile la plata impozitului pe
salarii.

Corelare cu prevederile ulterioare
ale legii, prin care totuşi
prestaţiile de la lit. a) erau luate în
considerare la stabilirea anumitor
drepturi.

8 __ Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui text nou,
ca pct.7, cu următorul cuprins:
�7. La articolul I, după punctul 15 se introduce punctul 151, cu
următorul cuprins:
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151. La articolul 31, după alineatul (5) se introduc alineatele
(6), (7) şi (8), cu următorul cuprins:
�(6) Nereţinerea şi nevărsarea de către angajatori a contribuţiei
individuale de asigurări sociale prevăzute la art.21 alin. (2) şi la
art.(22) alin. (1) constituie stopaj la sursă şi generează plata
unor penalităţi, potrivit reglementărilor legale în vigoare.
(7) Sumele reprezentând penalităţi se fac venit la bugetul
asigurărilor sociale de stat.
(8) Dispoziţiile prezentei legi, referitoare la neplata contribuţiei
de asigurări sociale, se completează cu prevederile legale
privind executarea creanţelor bugetare.�

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

Textele alin.(6) şi alin.(7) au fost
preluate din Ordonanţa de
Urgenţă nr.107/2001 pentru
modificarea şi completarea Legii
nr.19/2000 privind sistemul public
de pensii şi alte drepturi de
asigurări sociale.
S-a introdus alin.(8), întrucât prin
Ordonanţa de urgenţă nr. 26/2001
se introduce o nouă penalitate şi
pentru a avea în vedere orice
modificare ulterioară în materie
de executare a creanţelor
bugetare, s-a considerat necesară
completarea acestui articol cu o
dispoziţie generală.

9 16. Articolul 37 va avea următorul
cuprins:
�Art.37. � (1) În sistemul public stagiul de
cotizare se constituie din însumarea
perioadelor în care s-a plătit contribuţia la
bugetul asigurărilor sociale de stat atât de
către asigurat, cât şi de angajator sau, după
caz, numai de către asigurat, în situaţiile
prevăzute la art.5 alin.(1) pct. IV, pct.V şi
alin.(2).
(2) În perioada în care asiguratului i s-a
reţinut contribuţia de asigurări sociale, iar
angajatorul nu şi-a achitat contribuţia
datorată în calitatea sa de contribuabil,
stagiul de cotizare ce se ia în calcul
reprezintă o treime din perioada respectivă.
(3) Stagiul de cotizare corespunzător
contribuţiei de asigurări sociale achitate în

Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui text nou,
ca pct.8, cu următorul cuprins:
�8. La articolul I, punctul 16, articolul 37 va avea următorul
cuprins:
�Art.37. - (1) În sistemul public stagiul de cotizare se constituie
din însumarea perioadelor pentru care s-a datorat contribuţia la
bugetul asigurărilor sociale de stat de către angajator şi asigurat,
sau, după caz, s-a datorat şi plătit de către asiguraţii prevăzuţi la
art.5 alin.(1) pct. IV, pct.V şi alin.(2).
(2) În perioada în care asiguratului i s-a reţinut contribuţia de
asigurări sociale, iar angajatorul nu şi-a achitat, în condiţiile
prezentei legi, contribuţia datorată în calitatea sa de
contribuabil, pe o perioadă mai mică de 6 luni, asiguraţii
beneficiază de toate drepturile prevăzute de prezenta lege.
(3) În cazul în care asiguratului i s-a reţinut contribuţia de
asigurări sociale, iar perioada de neplată a contribuţiei datorate
de către angajator, în condiţiile prezentei legi, este mai mare de
6 luni, asiguraţii nu pot beneficia de pensia anticipată sau de

În aceste condiţii, asiguratul
beneficiază, în afară de pensie
anticipată şi de pensie anticipată
parţială, de toate celelalte drepturi
de asigurări sociale (indemnizaţie
pentru incapacitate de muncă,
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condiţiile art.21 alin.(51) reprezintă o treime
din perioada respectivă.�

pensia anticipată parţială până la achitarea integrală de către
angajator a contribuţiilor datorate şi a majorărilor de întârziere
aferente.
(4) În situaţiile prevăzute la alin.(3), asiguraţii beneficiază de
toate celelalte categorii de pensii, precum şi alte drepturi de
asigurări sociale, prevăzute de prezenta lege.
(5) Stagiul de cotizare corespunzător contribuţiei de asigurări
sociale achitate în condiţiile art.21 alin.(51) reprezintă o treime
din perioada respectivă.�

Autori: deputaţii Smaranda Dobrescu şi Kerekes Karoly

indemnizaţii pentru maternitate,
indemnizaţie pentru creşterea
copilului, ajutor de deces ş.a.).
Potrivit art.7 alin.(2) din Legea
nr.19/2000, prestaţiile sociale
sunt: pensii, indemnizaţii, ajutoare
şi alte tipuri de prestaţii prevăzute
de lege.

10 18. Alineatul (3) al articolului 38 va avea
următorul cuprins:
�(3) Persoanele prevăzute la alin.(1)
beneficiază de perioadele asimilate dacă în
aceste perioade nu au realizat stagii de
cotizare în condiţiile prezentei legi, cu
excepţia situaţiei prevăzute la art.78
alin.(7).�

Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui text nou,
ca pct.9, cu următorul cuprins:
�9. La articolul I, punctul 18 va avea următorul cuprins:
18. Articolul 38 va avea următorul cuprins:
Art.38. - (1) În sistemul public se asimilează stagiului de
cotizare şi perioadele necontributive, denumite în continuare
perioade asimilate, în care asiguratul:
a) a beneficiat sau beneficiază de drepturi de asigurări sociale,
cu excepţia celor prevăzute la art. 40 lit. a), b), c) şi e);
b) a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar,
organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective,
cu condiţia absolvirii acestora;
c) a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar
cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat,
mobilizat sau în prizonierat.
(2) Asiguraţii care au absolvit mai multe instituţii de
învăţământ superior, conform prevederilor alin. (1) lit. b),
beneficiază de asimilarea, ca stagiu de cotizare, a unei singure
perioade de studii, la alegere.
(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) beneficiază de perioade
asimilate, dacă în aceste perioade nu au realizat stagii de
cotizare în condiţiile prezentei legi.
(4) Perioadele asimilate, prevăzute la alin. (1), se valorifică
pentru obţinerea prestaţiilor de asigurări sociale, prevăzute de

Pentru a reglementa toate
situaţiile survenite în practică,
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prezenta lege.
(5) Se exceptează de la prevederile alin. (4) pensia anticipată şi
pensia anticipată parţială, în cazul cărora nu se valorifică
perioadele asimilate prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c), precum şi
perioadele în care s-a beneficiat de pensie de invaliditate.�

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

prin care persoanele asigurate,
deşi în multe cazuri cu stagii de
cotizare mai mari, datorită
restricţiei existente, nu ar fi putut
beneficia de prestaţiile pe termen
scurt.
Pentru corelare cu prevederile
art.49 şi art.50.

11 (din Legea nr.19/2000)

Articolul 41, alineatul (5)
(5) Asiguraţii care îndeplinesc condiţiile
prevăzute la alin. (1) - (4) pot continua
activitatea numai cu acordul angajatorului.

Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui text nou,
ca pct.10, cu următorul cuprins:
�10. La articolul I, după punctul 18 se introduce un text nou, ca
pct.181, cu următorul cuprins:
181. Alineatul 5 al articolului 41 va avea următorul cuprins:
�(5) Asiguraţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta
lege, pentru obţinerea unei pensii pentru limită de vârstă, cu
excepţia pensiei anticipate şi pensiei anticipate parţiale, îşi pot
continua activitatea numai cu acordul angajatorului.�

Autor: deputat Dumitru Buzatu

Conferă posibilitatea
angajatorului de a-şi elabora
propria politică de personal.

12 __ Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui text nou,
ca pct.11, cu următorul cuprins:
�11. La articolul I, după punctul 181 se introduce punctul 182,
cu următorul cuprins:
182. La articolul 41, după alineatul 5 se introduce alineatul (6),
cu următorul cuprins:
�(6) În situaţia asiguraţilor care au depus cerere de pensionare,
angajatorii acestora nu pot dispune încetarea raporturilor de
muncă, de serviciu sau a calităţii de membru cooperator, după
caz, în vederea pensionării, decât după primirea deciziei de
admitere a cererii de pensionare.�

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

În cazul în care persoanele fac
cerere de pensionare, li se vor
desface contractele de muncă doar
după admiterea deciziei de
pensionare.
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13 20. Alineatul (1) al articolului 43 va avea
următorul cuprins:
�Art.43. - (1) Asiguraţii care şi-au desfăşurat
activitatea în locurile de muncă prevăzute la
art.20 lit. a) şi e), care au realizat un stagiu
de cotizare de cel puţin 20 de ani în aceste
condiţii, beneficiază de pensie pentru limită
de vârstă începând cu vârsta de 45 de ani.�

Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui text nou,
ca  pct.12, cu următorul cuprins:
"12. La articolul I, punctul 20 se elimină."

Autor: deputat Valentin Adrian Iliescu

Pentru corelare cu amendamentul
propus la poziţia nr. 4 din raport.

14 21. La articolul 43, după alineatul (3) se
introduce alineatul (4) cu următorul
cuprins:
�(4) Criteriile de încadrare a activităţilor de
cercetare, explorare, exploatare sau
prelucrare a materiilor prime nucleare din
zonele I şi II de expunere la radiaţii se
stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la
propunerea Ministerului Muncii şi
Solidarităţii Sociale şi a Ministerului
Sănătăţii şi Familiei, în urma consultării
Comisiei Naţionale pentru Controlul
Activităţilor Nucleare.�

Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui text nou,
ca pct.13, cu următorul cuprins:
�13. La articolul I, punctul 21, alineatul (4) al articolului 43 va
avea următorul cuprins:
�(4) Criteriile de încadrare a activităţilor de cercetare,
explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare
din zonele I şi II de expunere la radiaţii se stabilesc prin
hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii şi
Solidarităţii Sociale şi a Ministerului Sănătăţii şi Familiei, în
urma consultării Comisiei Naţionale pentru Controlul
Activităţilor Nucleare, în termen de 3 luni de la data intrării în
vigoare a prezentei legi.�

Text preluat din Ordonanţa de
Urgenţă nr.107/2001 pentru
modificarea şi completarea Legii
nr.19/2000 privind sistemul public
de pensii şi alte drepturi de
asigurări sociale.

15 22. Articolul 44 va avea următorul
cuprins:
"Art. 44 - Asiguraţii prevăzuţi la art. 20 lit.
a), c), d) şi e), care au realizat stagii de
cotizare mai mici decât cele prevăzute la
alin. (1) şi (2) ale art. 43, beneficiază de
pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea
proporţională a vârstelor standard de
pensionare, în condiţiile realizării stagiilor

Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui text nou,
ca pct.14, cu următorul cuprins:
"14. La articolul I, punctul 22, articolul 44 va avea următorul
cuprins:
�Art.44. � Asiguraţii prevăzuţi la art. 20 lit. a), c) şi d), care au
realizat stagii de cotizare mai mici decât cele prevăzute la
alin.(1) şi (2) ale art. 43, beneficiază de pensie pentru limită de
vârstă, cu reducerea proporţională a vârstelor standard de
pensionare, în condiţiile realizării stagiilor totale de cotizare

Pentru corelare cu amendamentul
propus la poziţia nr. 4 din raport.
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totale de cotizare necesare, conform
prevederilor cuprinse în anexele nr. 4 şi 5."

necesare, conform prevederilor cuprinse în anexele nr. 4 şi 5."

Autor: deputat Valentin Adrian Iliescu

16 (din Legea nr.19/2000)

Art.45. - Personalul navigant din aviaţia
civilă beneficiază de prevederile art.43 alin.
(2) şi ale art.44, în condiţiile realizării unui
număr minim de ore de zbor, salturi,
respectiv starturi, aprobat prin hotărâre a
Guvernului, la propunerea Ministerului
Muncii şi Protecţiei Sociale, a Ministerului
Sănătăţii şi a Ministerului Transporturilor, în
urma consultării cu CNPAS. Hotărârea
Guvernului va fi adoptată până la intrarea în
vigoare a prezentei legi.�

Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui text nou,
ca pct.15, cu următorul cuprins:
�15. La articolul I, după punctul 22 se introduce punctul 221 cu
următorul cuprins:
221. Articolul 45 va avea următorul cuprins:
Art.45. - Personalul navigant din aviaţia civilă beneficiază de
prevederile art. 43 alin. (2) şi ale art. 44, în condiţiile realizării
unui număr minim de ore de zbor, salturi, respectiv starturi,
aprobat prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului
Muncii şi Solidarităţii Sociale, a Ministerului Sănătăţii şi
Familiei şi a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi
Locuinţei, în urma consultării cu CNPAS. Hotărârea
Guvernului va fi adoptată în termen de 3 luni de la data intrării
în vigoare a prezentei legi.�

Text preluat din Ordonanţa de
Urgenţă nr.107/2001 pentru
modificarea şi completarea Legii
nr.19/2000 privind sistemul public
de pensii şi alte drepturi de
asigurări sociale.

17 23. După articolul 48 se introduce
articolul 481 cu următorul cuprins:
"Art.481. - (1) Asiguraţii care au realizat
stagii de cotizare în una sau mai multe dintre
următoarele situaţii: în condiţii de muncă
speciale, în condiţii de muncă deosebite, în
condiţiile prevăzute la art. 47 şi 48, precum
şi în condiţiile prevăzute de legi speciale
beneficiază cumulativ de reducerea vârstei
standard de pensionare.
(2) Vârsta de pensionare redusă conform
alin. (1) nu poate fi mai mică decât vârstele
prevăzute la art. 42, 43 şi 47, respectiv în
anexele nr. 4 şi 5, sau decât reducerea
maximă prevăzută la art. 46, după caz.

Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui text nou,
ca pct.16, cu următorul cuprins:
"16. La articolul I, punctul 23 va avea următorul cuprins:
23. După articolul 48 se introduc două articole, 481 şi 482, cu
următorul cuprins:
Art. 481. - (1) Asiguraţii care au realizat stagii de cotizare în
una sau mai multe dintre următoarele situaţii: în condiţii de
muncă speciale, în condiţii de muncă deosebite, în condiţiile
prevăzute la art. 47 şi 48, precum şi în condiţiile prevăzute de
legi speciale, beneficiază cumulativ de reducerea vârstei
standard de pensionare.
(2) Vârsta de pensionare redusă conform alin. (1) nu poate fi
mai mică decât vârstele prevăzute la art. 42, art. 43 alin. (1) sau
decât vârsta rezultată ca urmare a aplicării reducerii maxime
prevăzută la art. 43 alin. (2), art. 46 şi art. 47 alin.(1), respectiv

Pentru claritatea textului.
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(3) Asiguraţii care au realizat stagii de
cotizare în condiţii normale de muncă,
precum şi în condiţiile prevăzute de legi
speciale sau, după caz, în condiţiile
prevăzute la art.48 beneficiază de reducerea
vârstei standard de pensionare până la 50 de
ani pentru femei, respectiv până la 55 de ani
pentru bărbaţi."

decât a reducerilor maxime de 10 ani prevăzute în anexele nr. 4
şi 5, după caz.
(3) Asiguraţii care au realizat stagii de cotizare în condiţii
normale de muncă, precum şi în condiţiile prevăzute de legi
speciale sau, după caz, în condiţiile prevăzute la art. 48
beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare până la
50 de ani pentru femei, respectiv până la 55 de ani pentru
bărbaţi.

Art.482. - (1) Femeile care au realizat stagiul complet de
cotizare şi care au născut cel puţin 3 copii şi i-au crescut până la
vârsta de 10 ani beneficiază de reducerea vârstei standard de
pensionare după cum urmează:
a) cu un an pentru 3 copii;
b) cu doi ani pentru 4 sau mai mulţi copii.
(2) Reducerea vârstei prevăzută la alin. (1) nu poate fi cumulată
cu o altă reducere prevăzută de prezenta lege sau de legile
speciale. Vârsta de pensionare redusă conform alin. (1) nu
poate fi mai mică de 55 de ani."

Autori: deputaţii Smaranda Dobrescu şi Bondi Gyongyike

Aceste femei, beneficiind de o
reducere a vârstei de pensionare,
pot avea un aport mai mare la
întărirea vieţii de familie.

18 (din Legea nr. 19/2000)

Art.51. - Asiguraţii care au desfăşurat
activităţi în condiţii deosebite sau în condiţii
speciale de muncă, dar care nu se pot
pensiona cu reducerea vârstei de pensionare
pe acestă bază, pot beneficia de prevederile
art. 50. În aceste cazuri reducerea vârstei
standard de pensionare nu poate fi mai mare
de 5 ani.

Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui text nou,
ca pct.17, cu următorul cuprins:
"17. La articolul I, după punctul 25 se introduce punctul 251 cu
următorul cuprins:
251.  Articolul 51 va avea următorul cuprins:
Art.51. - (1) Asiguraţii care au desfăşurat activităţi în condiţii
deosebite sau în condiţii speciale de muncă, dar care nu se pot
pensiona cu reducerea vârstei de pensionare pe acestă bază, pot
beneficia de prevederile art.50. În aceste cazuri reducerea
vârstei standard de pensionare nu poate fi mai mare de 5 ani.
(2) În situaţia prevăzută la alin.(1) diminuarea de la art.50
alin.(2)  nu se aplică pentru numărul de luni cu care se reduce
vârsta standard de pensionare datorită activităţii desfăşurate în

Pentru activităţile desfăşurate în
condiţii deosebite şi/sau speciale
legea prevede posibilitatea
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condiţii deosebite şi/sau speciale de muncă.
(3) Prevederile de la alin. (1) şi (2) se aplică şi persoanelor care
beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare
conform art.48, precum şi de cele prevăzute de legi speciale."

Autor: deputat Dumitru Buzatu

reducerii vârstei, deci pentru
aceste luni de anticipare nu se
poate aplica penalizarea.
Pentru corelare cu prevederile
similare din legi speciale.

19 (din Legea nr.19/2000)

Articolul 56, alineatul (1)
�(1) Încadrarea sau neîncadrarea într-un
grad de invaliditate se face prin decizie,
emisă de medicul specializat în expertiză
medicală şi recuperarea capacităţii de
muncă, denumit în continuare medic expert
al asigurărilor sociale.�

Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui text nou,
ca pct.18, cu următorul cuprins:
�18. La articolul I, după punctul 26 se introduce punctul 261 cu
următorul cuprins:
261. Alineatul (1) al articolului 56  va avea următorul cuprins:
(1) Încadrarea sau neîncadrarea într-un grad de invaliditate se
face prin decizie, emisă de medicul specializat în expertiză
medicală şi recuperarea capacităţii de muncă, denumit în
continuare medic expert al asigurărilor sociale, în termen de 30
de zile de la data înregistrării cererii însoţită de documentaţia
necesară.�

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

Întrucât nu era precizat în textul
legii un termen în care să fie
emisă decizia. S-a introdus acest
termen pentru a soluţiona rapid
cererile şi a asigura protecţia
necesară acestor categorii de
persoane defavorizate.

20 28. Alineatul (3) al articolului 59 va avea
următorul cuprins:
�(3) Stagiul potenţial rezultat conform
alin.(1) şi (2) nu poate fi mai mare decât
stagiul de cotizare pe care asiguratul l-ar fi
putut realiza de la data ivirii invalidităţii
până la împlinirea vârstei standard de
pensionare prevăzute în anexa nr.3, vârstă la
care, în condiţiile prezentei legi, poate
solicita o pensie pentru limită de vârstă.�

Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui text nou,
ca pct.19, cu următorul cuprins:
�19. La articolul I, după punctul 27 se introduce punctul 271 cu
următorul cuprins:
271. Articolul 59 va avea următorul cuprins:
(1) La stabilirea pensiei de invaliditate asiguraţilor li se acordă
un stagiu potenţial, determinat ca diferenţă între stagiul complet
de cotizare şi stagiul de cotizare realizat efectiv până la data
încadrării într-un grad de invaliditate.
(2) În cazul asiguraţilor care au realizat cel puţin jumătate din
stagiul de cotizare necesar, prevăzut în tabelul nr.3, stagiul
potenţial se determină ca diferenţă între stagiul complet de
cotizare şi stagiul de cotizare necesar.
(3) Stagiul potenţial rezultat conform alin.(1) şi (2) nu poate fi

Pentru evitarea confuziilor create
de sintagma �în momentul�.
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mai mare decât stagiul de cotizare pe care asiguratul l-ar fi
putut realiza de la data ivirii invalidităţii până la împlinirea
vârstei standard de pensionare prevăzute în anexa nr.3, vârstă la
care, în condiţiile prezentei legi, poate solicita o pensie pentru
limită de vârstă.�

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

21 (din Legea nr.19/2000)

Art.61. - (1) Pensionarii încadraţi în gradul I
de invaliditate au dreptul, în afara pensiei, la
o indemnizaţie pentru însoţitor, în cuantum
fix.
(2) Cuantumul indemnizaţiei pentru însoţitor
se stabileşte anual prin legea bugetului
asigurărilor sociale de stat şi nu poate fi mai
mic decât salariul de bază minim brut pe
ţară.
(3) În timpul execuţiei bugetare cuantumul
indemnizaţiei pentru însoţitor se
reactualizează prin hotărâre a Guvernului.

Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui text nou,
ca pct.20, cu următorul cuprins:
�20. La articolul I, după punctul 28 se introduce punctul 281 cu
următorul cuprins:
281. Articolul 61 va avea următorul cuprins:
Art.61. - (1) Pensionarii de invaliditate încadraţi în gradul I de
invaliditate au dreptul, în afara pensiei, la o indemnizaţie pentru
însoţitor, în cuantum fix.
(2) Cuantumul indemnizaţiei pentru însoţitor se stabileşte anual
prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nu poate fi
mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară.
(3) În timpul execuţiei bugetare cuantumul indemnizaţiei pentru
însoţitor se reactualizează prin hotărâre a Guvernului.
(4) Suma fixă pentru îngrijire acordată în baza legislaţiei
anterioare devine la data de 1 aprilie 2001 indemnizaţie pentru
însoţitor în înţelesul prezentei legi.�

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

S-a completat textul pentru a evita
orice interpretare şi pentru a
sublinia faptul că această
indemnizaţie se adresează
pensionarilor de invaliditate
încadraţi în gradul I.

Prin introducerea alin.(4) se
reglementează preluarea acestei
prestaţii în noul sistem.

22 35. Alineatul (8) al articolului 78 va avea
următorul cuprins:
�(8) Asiguraţii care, după îndeplinirea
condiţiilor de pensionare pentru limită de
vârstă, reglementată de prezenta lege,
contribuie o anumită perioadă la sistemul
public, regăsindu-se în una dintre situaţiile
prevăzute la art.5, beneficiază de majorarea

Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui text nou,
ca pct.21, cu următorul cuprins:
�21. La articolul I, punctul 35 va avea următorul cuprins:
35. Alineatele (7) şi (8) ale articolului 78 vor avea următorul
cuprins:
(7) În cazul persoanelor care beneficiază de perioadele
asimilate prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. a) şi care, în aceeaşi
perioadă, obţin venituri pentru care se datorează contribuţia de

Pentru corelarea prevederilor din
lege referitoare la perioadele
asimilate şi rezolvarea situaţiilor
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punctajului realizat în această perioadă cu
0,3% pentru fiecare lună, respectiv cu 3,6%
pentru fiecare an suplimentar.�

asigurări sociale sau încheie contract de asigurare, la calculul
punctajului anual al asiguratului se iau în considerare, prin
cumulare, veniturile asigurate cu cele stabilite pentru perioadele
asimilate.
(8) Asiguraţii care, după îndeplinirea condiţiilor de pensionare
pentru limită de vârstă, reglementată de prezenta lege,
contribuie o anumită perioadă la sistemul public, regăsindu-se
în una dintre situaţiile prevăzute la art.5, beneficiază de
majorarea punctajului realizat în această perioadă cu 0,3%
pentru fiecare lună, respectiv cu 3,6% pentru fiecare an
suplimentar.�

Autor: deputat Bondi Gyongyike

apărute în practică, pentru
asigurarea protecţiei necesare.

23 36. După articolul 78 se introduce
articolul 781 cu următorul cuprins:
�Art.781. � (1) În situaţia prevăzută la art.37
alin.(2) numărul de puncte realizat în fiecare
lună, calculat conform art.78 alin.(1), se
diminuează la o treime.
(2) Numărul de puncte realizat de şomeri se
calculează prin raportarea cuantumului
drepturilor băneşti lunare acordate la salariul
mediu brut lunar din luna respectivă,
comunicat de Institutul Naţional de
Statistică şi Studii Economice.
(3) Se exceptează de la prevederile alin.(2)
persoanele care beneficiază de plăţi
compensatorii şi salariaţii din industria de
apărare, care beneficiază de indemnizaţii,
potrivit legii, în perioada de întrerupere a
activităţii, pentru care s-a achitat contribuţia
din bugetul Fondului pentru plata ajutorului
de şomaj, pentru care numărul de puncte se
calculează prin raportarea unei treimi din
drepturile primite, în aceste cazuri, la

Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui text nou,
ca pct.22, cu următorul cuprins:
�22. La articolul I, punctul 36, articolul 781 va avea următorul
cuprins:
Art.781. � (1) Numărul de puncte realizat de şomeri se
calculează prin raportarea cuantumului drepturilor băneşti
lunare acordate la salariul mediu brut lunar din luna respectivă,
comunicat de Institutul Naţional de Statistică.
(2) Se exceptează de la prevederile alin.(1) persoanele care
beneficiază de plăţi compensatorii, pentru care s-a achitat
contribuţia din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de
şomaj, pentru care numărul de puncte se calculează prin
raportarea unei treimi din drepturile primite, în aceste cazuri, la
salariul mediu brut lunar din luna respectivă, comunicat de
Institutul Naţional de Statistică.�

Texte preluate din Ordonanţa de
Urgenţă nr.107/2001 pentru
modificarea şi completarea Legii
nr.19/2000 privind sistemul public
de pensii şi alte drepturi de
asigurări sociale.
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salariul mediu brut lunar din luna respectivă,
comunicat de Institutul Naţional de
Statistică şi Studii Economice.�

24 37. Alineatul (1) al articolului 80 va avea
următorul cuprins:
�Art.80. - (1) Valoarea unui punct de pensie
se calculează pe baza unui coeficient care nu
poate depăşi 50% din salariul mediu brut pe
economie, utilizat la fundamentarea
bugetului asigurărilor sociale de stat.�

Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui text nou,
ca pct.23, cu următorul cuprins:
�23. La articolul I, punctul 37, alineatul (1) al articolului 80 va
avea următorul cuprins:
�(1) Valoarea unui punct de pensie se calculează pe baza unui
coeficient care nu poate fi mai mic de 30% şi mai mare de 50%
din salariul mediu brut pe economie, utilizat la fundamentarea
bugetului asigurărilor sociale de stat.�

Text preluat din Ordonanţa de
Urgenţă nr.107/2001 pentru
modificarea şi completarea Legii
nr.19/2000 privind sistemul public
de pensii şi alte drepturi de
asigurări sociale.

25 (din Legea nr.19/2000)

Articolul 84, alineatul (2)
(2) Drepturile de pensie de invaliditate se
acordă:
a) de la data încetării plăţii indemnizaţiei
pentru incapacitate temporară de muncă,
dacă cererea a fost depusă în termen de 60
de zile de la data emiterii deciziei medicale
de încadrare în grad de invaliditate;
b) de la data emiterii deciziei medicale de
încadrare în grad de invaliditate, în cazul
persoanelor care nu mai sunt asigurate la
data expertizării, dacă cererea a fost depusă
în termenul prevăzut la lit. a);
c) de la data depunerii cererii, în situaţiile în
care s-a depăşit termenul prevăzut la lit. a).

Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui text nou,
ca pct.24 cu următorul cuprins:
�24. La articolul I, după punctul 39 se introduce punctul 391 cu
umătorul cuprins:
391. Alineatul (2) al articolului 84 va avea următorul cuprins:
(2) Drepturile de pensie de invaliditate se acordă:
a) de la data încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate
temporară de muncă, dacă cererea a fost depusă în termen de 60
de zile de la data emiterii deciziei medicale de încadrare în grad
de invaliditate;
b) de la data depunerii cererii, în situaţia în care s-a depăşit
termenul prevăzut la litera a) sau în cazul în care persoana care
solicită pensionarea nu mai are calitatea de asigurat.�

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

Rectificare necesară, întrucât de la
data depunerii cererii şi până la
emiterea deciziei, nu se puteau
acorda drepturile de pensie.
Pentru asigurarea protecţiei
necesare acestei categorii de
pensionari.

26 47. La articolul 98 se introduce alineatul
(5) cu următorul cuprins:
"(5) Dreptul asiguraţilor la ajutorul de deces

Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui text nou
ca pct. 25  cu următorul cuprins:
"25. La articolul I, punctul 47 va avea următorul cuprins:
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nu este condiţionat de îndeplinirea stagiului
de cotizare prevăzut la alin. (2) sau (3)."

47. Articolul 98 va avea următorul cuprins:
�Art.98. - (1) Asiguraţii sistemului public au dreptul, în afară de
pensie, la:
a) indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă,
cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii, boli
profesionale şi accidente de muncă;
b) prestaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea
capacităţii de muncă;
c) indemnizaţie pentru maternitate;
d) indemnizaţie pentru creşterea copilului sau îngrijirea
copilului bolnav;
e) ajutor de deces.
(2) Beneficiază de drepturile prevăzute la alin. (1) asiguraţii
care au un stagiu de cotizare de cel puţin 6 luni, realizat în
ultimele 12 luni anterioare producerii riscului.
(3) Asiguraţii cu contract individual de muncă pe durată
determinată, precum şi cei prevăzuţi la art. 5 alin. (1), pct. IV,
V şi VI beneficiază de drepturile prevăzute la alin. (1), dacă
îndeplinesc condiţia de stagiu de cotizare prevăzută la alin. (2)
sau de cel puţin 12 luni cotizate în ultimele 24 de luni
anterioare producerii riscului.
(4) Asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru incapacitate
temporară de muncă, fără condiţii de stagiu de cotizare, în cazul
accidentelor de muncă, bolilor profesionale, urgenţelor medico-
chirurgicale, tuberculozei şi bolilor infectocontagioase din
grupa A. Lista cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale,
precum şi bolile infectocontagioase din grupa A va fi stabilită
prin hotărâre a Guvernului, adoptată în termen de 3 luni de la
data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
(5) Dreptul asiguraţilor la ajutorul de deces nu este condiţionat
de îndeplinirea stagiului de cotizare prevăzut la alin. (2) sau
(3).�

Autori: deputaţii Dumitru Buzatu şi Kerekes Karoly
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27 48. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 99
vor avea următorul cuprins:
"Art. 99. - (1) Baza de calcul a
indemnizaţiilor de asigurări sociale se
determină ca medie a veniturilor lunare din
ultimele 6 luni, pe baza cărora s-a achitat
contribuţia individuală de asigurări sociale
în lunile respective, conform prevederilor
art. 23.
(2) În situaţia în care stagiul de cotizare este
mai mic de 6 luni, pentru asiguraţii prevăzuţi
la art. 98 alin. (4) baza de calcul a
indemnizaţiilor de asigurări sociale o
constituie media  veniturilor lunare la care
s-a achitat contribuţia de asigurări sociale
din lunile respective sau, după caz, venitul
lunar din prima lună de activitate pentru care
s-a stabilit să se plătească contribuţia de
asigurări sociale."

Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui text nou
ca pct.26, cu următorul cuprins:
"26. La articolul I, punctul 48 va avea următorul cuprins:
48. Articolul 99 va avea următorul cuprins:
�Art. 99 - (1) Baza de calcul a indemnizaţiilor de asigurări
sociale se determină ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6
luni, pe baza cărora s-a achitat contribuţia individuală de
asigurări sociale în lunile respective, conform prevederilor
art.23.
(2) În situaţia în care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni,
pentru asiguraţii prevăzuţi la art.98 alin. (4) baza de calcul a
indemnizaţiilor de asigurări sociale o constituie media
veniturilor lunare la care s-a achitat contribuţia de asigurări
sociale din lunile respective sau, după caz, venitul lunar din
prima lună de activitate pentru care s-a stabilit să se plătească
contribuţia de asigurări sociale.
(3) Din duratele de acordare a concediilor medicale, respectiv a
concediilor pentru creşterea copiilor, exprimate în zile
calendaristice de incapacitate temporară de muncă, se plătesc
zilele lucrătoare.
(4) Pentru calculul indemnizaţiilor de asigurări sociale se
utilizează numărul de zile lucrătoare din luna în care se acordă
concediul medical sau, după caz, se solicită alte drepturi de
asigurări sociale.
(5) La stabilirea numărului de zile lucrătoare din luna în care se
acordă dreptul de asigurări sociale se au în vedere prevederile
legale cu privire la zilele de sărbători legale în care nu se
lucrează.
(6) În cazul în care baza de calcul a indemnizaţiilor de asigurări
sociale cuprinde şi perioade anterioare datei intrării în vigoare a
prezentei legi, inclusiv perioade de şomaj recunoscute ca
vechime în muncă, la calculul indemnizaţiilor se iau în
considerare, pentru aceste perioade, după caz, veniturile lunare
care, potrivit legii, au constituit baza de calcul a drepturilor

Text preluat din Ordonanţa de
Urgenţă nr.107/2001 pentru
modificarea şi completarea Legii
nr.19/2000 privind sistemul public
de pensii şi alte drepturi de
asigurări sociale.

Pentru clarificarea unor confuziii
rezultate din interpretarea unor
articole şi din aplicarea legii.
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respective sau sumele cu titlu de drepturi băneşti primite în
calitate de şomeri.
(7) Pentru perioadele anterioare datei intrării în vigoare a
prezentei legi, care au constituit vechime în muncă recunoscută
la stabilirea pensiilor, în condiţiile art.160, altele decât
perioadele de şomaj, baza de calcul a indemnizaţiilor de
asigurări sociale o constituie salariul minim brut pe ţară din
perioadele respective.
(8) Pentru perioadele asimilate prevăzute la art.38 alin. (1) lit.b)
şi c), inclusiv cele realizate anterior intrării în vigoare a
prezentei legi, la determinarea bazei de calcul a indemnizaţiilor
de asigurări sociale se utilizează salariul minim brut pe ţară din
perioadele respective.
(9) Pentru perioadele asimilate prevăzute la art.38 alin. (1)
lit.a), inclusiv cele realizate anterior intrării în vigoare a
prezentei legi, la determinarea bazei de calcul a indemnizaţiilor
de asigurări sociale se utilizează cuantumul drepturilor de
asigurări sociale de care s-a beneficiat în perioadele respective.
(10) În cazul persoanelor care beneficiază de perioadele
asimilate prevăzute la art.38 alin. (1) lit. a) şi care, în aceeaşi
perioadă, obţin venituri pentru care se datorează contribuţia de
asigurări sociale sau încheie contracte de asigurare, la calculul
indemnizaţiilor de asigurări sociale se iau în considerare, prin
cumulare, veniturile asigurate cu cele stabilite pentru perioadele
asimilate.�

Autor: deputat Bondi Gyongyike

Rectificări necesare, rezultate din
aplicarea legii, pentru a stabili
elementele care sunt luate în
considerare la baza de calcul a
indemnizaţiilor, pentru fiecare din
cazurile prezentate.

28 49. La articolul 99, după alineatul (4) se
introduce alineatul (5) cu următorul
cuprins:
"(5) În cazul în care baza de calcul a
indemnizaţiilor de asigurări sociale cuprinde
şi perioade anterioare datei intrării în
vigoare a prezentei legi, la calculul
indemnizaţiilor se iau în considerare, pentru

Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui text nou
ca pct. 27 cu următorul cuprins:
"27. La articolul I, punctul 49 se elimină."

Autor: deputat Dumitru Buzatu

Textul a fost preluat la
reformularea în întregime a
articolului nr. 99.
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aceste perioade, veniturile lunare care,
potrivit legii, au constituit baza de calcul a
drepturilor respective."

29 50. Litera a) a literei B a alineatului (1) al
articolului 101 va avea următorul
cuprins:
�a) a 4-a zi de incapacitate temporară de
muncă, în cazul persoanelor prevăzute la
art.5 alin.(1) pct.III, IV, V şi alin.(2).�

Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui text nou,
ca pct.28 cu următorul cuprins:
�28. La articolul I, punctul 50 va avea următorul cuprins:
50. Articolul 101 va avea următorul cuprins:
Art.101. � Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de
muncă se suportă astfel:
A. de către angajator, în funcţie de numărul de angajaţi avut la
data ivirii incapacităţii temporare de muncă, astfel:
a) până la 20 de angajaţi, din prima zi până în a 7-a zi de
incapacitate temporară de muncă;
b) între 21-100 de angajaţi, din prima zi până în a 12-a zi de
incapacitate temporară de muncă;
c) peste 100 de angajaţi, din prima zi până în a 17-a zi de
incapacitate temporară de muncă;
B. de bugetul asigurărilor sociale de stat, începând cu:
a) prima zi de incapacitate temporară de muncă, în cazul
persoanelor prevăzute la art.5 alin.(1) pct. III, IV, V şi alin.(2);
b) ziua următoare celor suportate de angajator, conform lit.A, şi
până la data încetării incapacităţii temporare de muncă sau
pensionării.�

Text preluat din Ordonanţa de
Urgenţă nr.107/2001 pentru
modificarea şi completarea Legii
nr.19/2000 privind sistemul public
de pensii şi alte drepturi de
asigurări sociale.

30 52. Alineatul (1) al articolului 104 va avea
următorul cuprins:
�Art.104. � (1) Durata de acordare a
indemnizaţiei pentru incapacitate temporară
de muncă, în cazul asiguraţilor cu contract
individual de muncă pe durată determinată,
precum şi al celor prevăzuţi la art.5 alin. (1)
pct.IV, V şi VI, este de cel mult 90 de zile în
cursul unui an calendaristic.�

Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui text nou,
ca pct.29 cu următorul cuprins:
�29. La articolul I, punctul 52 va avea următorul cuprins:
52. Articolul 104  va avea următorul cuprins:
Art.104 � De drepturile prevăzute la art.103 beneficiază toate
categoriile de asiguraţi prevăzuţi la art.5.�

Text preluat din Ordonanţa de
Urgenţă nr.107/2001 pentru
modificarea şi completarea Legii
nr.19/2000 privind sistemul public
de pensii şi alte drepturi de
asigurări sociale.
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31 53. La alineatul (1) al articolului 109 se
introduce litera g) cu următorul cuprins:
�g) bilete de odihnă, pentru asiguraţii
unităţilor în care nu este reglementată,
potrivit legii, constituirea fondului social.�

Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui text nou,
ca pct.30 cu următorul cuprins:
�30. La articolul I, punctul 53, litera g) a alineatului (1) al
articolului 109 va avea următorul cuprins:
g) bilete de odihnă pentru asiguraţii unităţilor în care nu este
reglementată constituirea fondului social, potrivit legii.�

Autor: deputat Adrian Mărăcineanu

Pentru claritatea textului şi pentu
corectarea unei erori de redactare.

32 (din Legea nr. 19/2000)

Art.126. - (1) În cazul decesului asiguratului
sau al pensionarului beneficiază de ajutor de
deces o singură persoană care poate fi, după
caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele,
tutorele, curatorul, moştenitorul, în
condiţiile dreptului comun, sau, în lipsa
acesteia, persoana care dovedeşte că a
suportat cheltuielile ocazionate de deces.

Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui text nou
ca pct. 31 cu următorul cuprins:
"31. La articolul I, după punctul 58 se introduce punctul 581 cu
următorul cuprins:
581. Alineatul (1) al articolului 126 va avea următorul cuprins:
Art.126. - (1) În cazul decesului asiguratului sau al
pensionarului beneficiază de ajutor de deces o singură persoană
care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces
şi care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele,
tutorele, curatorul, moştenitorul, în condiţiile dreptului comun,
sau, în lipsa acesteia, oricare persoană care face această
dovadă."

Autor: deputat Dumitru Buzatu

Pentru a încasa ajutorul de deces
persoana care se ocupă de
înmormântare şi suportă toate
cheltuielile.

33 (din Legea nr.19/2000)

Articolul 138, alineatul (2)
(2) Plata indemnizaţiilor de asigurări sociale
se suspendă pe perioada în care beneficiarul
indemnizaţiei prevăzute la art. 121 este
decăzut din drepturile părinteşti, respectiv
din dreptul de a fi tutore, sau copilul este
abandonat ori internat într-o instituţie de
ocrotire.

Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui text nou,
ca pct.32 cu următorul cuprins:
�32. La articolul I, după punctul 63 se introduce punctul 631 cu
următorul cuprins:
631. Alineatul (2) al articolului 138 va avea următorul cuprins:
(2) Plata indemnizaţiilor de asigurări sociale prevăzute la
art.121 alin.(1) lit.a) se suspendă la cererea beneficiarului sau
pe perioada în care acesta este decăzut din drepturile părinteşti,
respectiv din dreptul de a fi tutore, sau copilul este abandonat

Pentru claritatea textului.
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ori internat într-o instituţie de ocrotire.�

Autor: deputat Paula Ivănescu

34 __ Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui text nou,
ca pct.33 cu următorul cuprins:
�33. La articolul I, după punctul 631 se introduce punctul 632 cu
următorul cuprins:
632. La articolul 138, după alineatul (3) se introduce alineatul
(4) cu următorul cuprins:
(4) La reluarea în plată a indemnizaţiei prevăzută la art. 121
alin. (1) lit. a), suspendată la cerere, pe o durată de cel puţin 6
luni, cuantumul indemnizaţiei se poate recalcula în condiţiile
prevăzute de prezenta lege.�

Autor: deputat Kerekes Karoly

Prevederile legii nu sunt
restrictive, permiţând întreruperea
şi reluarea plăţii prestaţiei,
inclusiv prin revizuirea bazei de
calcul, dacă realizează stagiul
minim necesar. Se impune
completarea prevederilor din lege
pentru claritate.

35 (din Legea nr.19/2000)

Articolul 144, litera f)
f) urmăreşte încasarea veniturilor bugetului
asigurărilor sociale de stat;

Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui text nou,
ca pct.34 cu următorul cuprins:
�34. La articolul I, după punctul 65 se introduce punctul 651 cu
următorul cuprins:
651. Litera f) a articolului 144 va avea următorul cuprins:
f) urmăreşte încasarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale
de stat; organizează, îndrumă şi controlează activitatea privind
executarea creanţelor bugetare, potrivit dispoziţiilor legale în
vigoare.�

Text preluat din Ordonanţa de
Urgenţă nr.107/2001 pentru
modificarea şi completarea Legii
nr.19/2000 privind sistemul public
de pensii şi alte drepturi de
asigurări sociale.

36 67. Litera l) a articolului 148 va avea
următorul cuprins:
"l) refuzul de a pune la dispoziţie organelor
de control ale CNPAS şi ale caselor
teritoriale de pensii documentele
justificative şi actele de evidenţă necesare în

Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui text nou
ca pct.35, cu următorul cuprins:
"35. La articolul I, punctul 67 va avea următorul cuprins:
67. Literele k) şi l) ale articolului 148 vor avea următorul
cuprins:
k) nevirarea în condiţiile legii la bugetul asigurărilor sociale de Pentru a diferenţia sancţiunile
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vederea stabilirii obligaţiilor de asigurări
sociale, precum şi în vederea recuperării
creanţelor prin executare silită."

stat a contribuţiei de asigurări sociale la termenele prevăzute la
art. 29.
l) refuzul de a pune la dispoziţia organelor de control ale
CNPAS şi ale caselor teritoriale de pensii documentele
justificative şi actele de evidenţă necesare în vederea stabilirii
obligaţiilor de asigurări sociale, precum şi în vederea
recuperării creanţelor prin executare silită."

Autor:deputat Dumitru Buzatu

aplicate angajatorului.

37 __ Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui text nou
ca pct.36 cu următorul cuprins:
"36. La articolul I, după punctul 67 se introduce punctul 671 cu
următorul cuprins:
671. La articolul 148, după litera k) se introduce litera k1)  cu
următorul cuprins:
k1) nevirarea în condiţiile legii, la bugetul asigurărilor sociale
de stat a contribuţiei de asigurări sociale de stat, timp de 3 luni
consecutiv."

Autor: deputat Dumitru Buzatu

Text preluat din Ordonanţa de
Urgenţă nr.107/2001 pentru
modificarea şi completarea Legii
nr.19/2000 privind sistemul public
de pensii şi alte drepturi de
asigurări sociale.

38 (din Legea nr. 19/2000)

Art.149. - Contravenţiile prevăzute la
art.148 se sancţionează după cum urmează:
a) cele prevăzute la lit. b), c), f), g) şi i), cu
amendă de la 3.000.000 lei la 6.000.000 lei;
b) cele prevăzute la lit. a), d), e), h), j), k), şi
l), cu amendă de la 6.000.000 lei la
9.000.000 lei.

Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui text nou
ca pct.37  cu următorul cuprins:
"37. La articolul I, după punctul 671  se introduce punctul 672 cu
următorul cuprins:
672. Articolul 149 va avea următorul cuprins:
Art.149. - Contravenţiile prevăzute la art.148 se sancţionează
după cum urmează:
a) cele prevăzute la lit. b), c), f), g) şi i), cu amendă de la
3.000.000 lei la 6.000.000 lei;
b) cele prevăzute la lit. a),  d), e), h), j), k) şi l), cu amendă de la
15.000.000 lei la 50.000.000 lei.
c) cele prevăzute la lit. k1, cu amendă de la 50.000.000 lei la
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100.000.000 lei."

 Autor: deputat Dumitru Buzatu

Pentru a înăspri sancţiunile
aplicate angajatorilor în cazul
neplăţii contribuţiei de asigurări
sociale.

39 (din Legea nr.19/2000)

Art.151. - Constatarea contravenţiilor şi
aplicarea amenzilor se fac de către organele
de control ale CNPAS şi ale caselor
teritoriale de pensii.

Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui text nou,
ca pct.38 cu următorul cuprins:
�38. La articolul I, după punctul 672 se introduce punctul 673 cu
următorul cuprins:
673. Articolul 151 va avea următorul cuprins:
Art.151. � (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor
se fac de către organele de control ale CNPAS şi ale caselor
teritoriale de pensii.
(2) Pentru contravenţiile prevăzute la art.148 lit.a) şi b)
constatarea şi aplicarea amenzilor se pot face şi de alt personal
împuternicit al CNPAS şi al caselor teritoriale de pensii,
desemnat prin decizie a preşedintelui CNPAS.�

Text preluat din Ordonanţa de
Urgenţă nr.107/2001 pentru
modificarea şi completarea Legii
nr.19/2000 privind sistemul public
de pensii şi alte drepturi de
asigurări sociale.

40 (din Legea nr.19/2000)

Art.164. - (1) La determinarea punctajelor
anuale până la intrarea în vigoare a prezentei
legi se utilizează salariile brute sau nete,
după caz, în conformitate cu modul de
înregistrare a acestora în carnetul de muncă,
astfel:
a) salariile brute, până la data de 1 iulie
1977;
b) salariile nete, de la data de 1 iulie 1977
până la data de 1 ianuarie 1991;
c) salariile brute, de la data de 1 ianuarie
1991.

(2) Salariile anuale medii şi minime pe

Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui text nou,
ca pct.39 cu următorul cuprins:
�39. La articolul I, după punctul 69 se introduce punctul 691 cu
următorul cuprins:
691. Articolul 164 va avea următorul cuprins:
Art.164. - (1) La determinarea punctajelor anuale până la
intrarea în vigoare a prezentei legi se utilizează salariile brute
sau nete, după caz, în conformitate cu modul de înregistrare a
acestora în carnetul de muncă, astfel :
a) salariile brute, până la data de 1 iulie 1977;
b) salariile nete, de la data de 1 iulie 1977 până la data de 1
ianuarie 1991;
c) salariile brute, de la data de 1 ianuarie 1991.
(2) La determinarea punctajelor anuale, pe lângă salariile
prevăzute la alin. (1) se au în vedere şi sporurile care au făcut

Pentru clarificarea aspectelor
legate de modul de aplicare al
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economie, brute sau nete, după caz, până la
intrarea în vigoare a prezentei legi, sunt
prezentate în anexele nr. 6 şi 7.

parte din baza de calcul a pensiilor conform legislaţiei
anterioare şi care sunt înregistrate în carnetul de muncă.
(3) Sporul de vechime care se utilizează la stabilirea punctajelor
anuale este următorul :
a) perioada de până la 1.01.1983:
3% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 5 - 10 ani;
5% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 10 � 15 ani;
7% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 15 � 20 ani;
10% pentru o vechime în muncă totală de peste 20 de ani.
b) perioada  1.09.1983 � 1.04.1992:
3% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 3 � 5 ani;
6% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 5 � 10 ani;
9% pentru o vechime în muncă totală curpinsă între 10 � 15 ani;
12% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 15 � 20
ani;
15% pentru o vechime în muncă totală de peste 20 de ani.
(4) Pentru perioada de după 1.04.1992 sporul de vechime
utilizat la stabilirea punctajelor anuale este cel înregistrat în
carnetul de muncă.
(5) Salariile anuale medii şi minime pe economie, brute sau
nete, după caz, până la intrarea în vigoare a prezentei legi, sunt
prezentate în anexele nr. 6 şi 7.
(6) Pentru perioadele anterioare anului 1938, cât şi pentru
perioada cuprinsă între 1939 � 1946 inclusiv, la stabilirea
punctajului mediu anual se utilizează salariul mediu anual
corespunzător anului 1938.
(7) Pentru perioadele anterioare anului 1949, se va utiliza
salariul minim corespunzător anului 1949.
(8) Prevederile alin.(2) � (7) se aplică la cerere şi persoanelor
ale căror drepturi de pensie au fost stabilite în perioada
1.04.2001 până la data intrării în vigoare a prezentei legi.�

Autor: deputat Dumitru Buzatu

art.164, pentru perioadele
anterioare intrării în vigoare a
legii. Formularea iniţială nu
permitea luarea în considerare a
sporurilor ce intrau în baza de
calcul a pensiilor conform Legii
nr. 3/1977.
Din practică, s-a constatat că
există asiguraţi care au stagii de
cotizare realizate anterior anilor
pentru care sunt disponibile date
statistice.
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41 71. După articolul 167 se introduc
articolele 1671 şi 1672 cu următorul
cuprins:
"Art. 1671. - (1) Într-un interval de 5 ani de
la data intrării în vigoare a prezentei legi
persoanele care au desfăşurat activităţi
încadrate în grupa I de muncă, conform
legislaţiei anterioare, pot solicita pensie
pentru limită de vârstă cu reducerea
vârstelor standard de pensionare, conform
tabelului nr.4.

TABELUL Nr. 4

(2) Vârstele de pensionare reduse c
prevederilor alin. (1) nu pot fi mai m

Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui text nou
ca pct.40  cu următorul cuprins:
"40. La articolul I, punctul 71, articolele 1671 şi 1672 va avea
următorul cuprins:
Art. 1671. - (1) Într-un interval de 5 ani de la data intrării în
vigoare a prezentei legi persoanele care au desfăşurat activităţi
încadrate în grupa I de muncă, conform legislaţiei anterioare,
pot solicita pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstelor
standard de pensionare, conform tabelului nr.4.

TABELUL Nr. 4

Stagiul de cotizare
realizat efectiv, conform
legislaţiei anterioare, în

Reducerea vârstelor
standard de

pensionare prevăzute
Stagiul de cotizare

realizat efectiv,
conform legislaţiei

anterioare, în grupa I
de muncă (ani

împliniţi)

Reducerea vârstelor
standard de pensio
prevăzute în anexa

    (ani)            (lun
2 1 2
4 2 5
6 3 7
8 4 1
10 6 0
12 7 2
14 8 5
16 9 7
18 10 1
20 12 0
22 13 0
24 14 0

26 şi peste 15 0
grupa I de muncă (ani
împliniţi)

în anexa nr. 3

   (ani)            (luni)
2 1 2
4 2 5
6 3 7
8 4 10
10 6 0
12 7 2
14 8 5
16 9 7
18 10 10
20 12 0
22 13 0
24 14 0

26 şi peste 15 0

nare
 nr.3

i)

0

0
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onform
ici de

(2) Vârstele de pensionare reduse conform prevederilor alin. (1)
nu pot fi mai mici de 50 de ani.
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50 de ani.
(3) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul
asiguraţilor prevăzuţi la art. 20, dacă acestea
sunt mai avantajoase decât cele stipulate în
anexele nr. 4 şi 5.
Art. 1672. - (1) În perioada eşalonării
vârstelor standard de pensionare şi a
stagiilor de cotizare prevăzute în anexa nr. 3
cererea de pensionare pentru limită de
vârstă, pensie anticipată sau pensie
anticipată parţială, împreună cu actele
doveditoare se depun de către solicitant în
termen de 90 de zile de la data îndeplinirii
condiţiilor de pensionare, la casa teritorială
de pensii în a cărei rază se află domiciliul
acestuia.
(2) În cazul persoanelor prevăzute la art. 5
alin. (1) pct. I, II, III, şi IV cererea de
pensionare, împreună cu actele doveditoare
se depun de angajator sau de instituţia care
efectuează plata drepturilor de şomaj, după
caz, în termen de 90 de zile de la data
îndeplinirii condiţiilor de pensionare, la casa
teritorială de pensii în a cărei rază se află
domiciliul asiguratului.
(3) Drepturile de pensii se acordă şi se
plătesc în condiţiile prevăzute la art. 83, în
raport cu termenul prevăzut la alin. (1) şi
(2)."

(3) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul asiguraţilor
prevăzuţi la art. 20, dacă acestea sunt mai avantajoase decât
cele stipulate în anexele nr. 4 şi 5.
(4) Vârstele standard de pensionare din care se face reducerea
prevăzută în tabelul nr. 4 sunt cele corespunzătoare anului,
respectiv lunii în care se deschide dreptul de pensie, prevăzute
în anexa nr. 3, în condiţiile realizării stagiului complet de
cotizare corespunzător anului, respectiv lunii în care se
deschide dreptul de pensie.
(5) Reducerea vârstelor standard de pensionare în baza tabelului
nr. 4 nu poate fi cumulată cu celelalte reduceri prevăzute de
prezenta lege sau de legile cu caracter special.
Art. 1672. - (1) În perioada eşalonării vârstelor standard de
pensionare şi a stagiilor de cotizare prevăzute în anexa nr. 3
cererea de pensionare pentru limită de vârstă, pensie anticipată
sau pensie anticipată parţială, împreună cu actele doveditoare se
depun de către solicitant în termen de 90 de zile de la data
îndeplinirii condiţiilor de pensionare, la casa teritorială de
pensii în a cărei rază se află domiciliul acestuia.
(2) În cazul persoanelor prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. I, II, III,
şi IV cererea de pensionare, împreună cu actele doveditoare se
depun de angajator sau de instituţia care efectuează plata
drepturilor de şomaj, după caz, în termen de 90 de zile de la
data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, la casa teritorială de
pensii în a cărei rază se află domiciliul asiguratului.
(3) Drepturile de pensii se acordă şi se plătesc în condiţiile
prevăzute la art. 83, în raport cu termenul prevăzut la alin. (1) şi
(2).�

Autori: deputaţii Emil Crişan şi Bondi Gyongyike

Pentru a respecta dispoziţiile legii
referitoare la reducerea vârstei de
pensionare, până la maximum 50
de ani în cazul cumulului de
reduceri.

Tabelul nr. 4 reprezintă de fapt o
derogare  de la prevederile în
materie de reducere a vârstelor
standard. Pentru că vârstele din
care se face reducerea sunt
diferite, aceste reduceri nu pot fi
cumulate.
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42 (din Legea nr.19/2000)

Art.178. � Până la intrarea în vigoare a
prezentei legi CNPAS stabileşte codul
personal de asigurări sociale şi modalităţile
de atribuire a acestuia, care vor fi publicate
în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui text nou,
ca pct.41 cu următorul cuprins:
�41. La articolul I, după punctul 73 se introduce punctul 731 cu
următorul cuprins:
731. Articolul 178 se elimină.�

Autor: deputat Emil Crişan

Pentru corelare cu prevederile
art.9 din Legea nr.19/2000
modificată prin prezentul raport.

43 74. Articolul 180 va avea următorul
cuprins:

"Art. 180. - (1) La data intrării în vigoare a
prezentei legi pensiile de asigurări sociale de
stat, pensiile suplimentare, pensiile de
asigurări sociale pentru agricultori, stabilite
pe baza legislaţiei anterioare, precum şi
ajutoarele sociale stabilite potrivit legislaţiei
de pensii devin pensii în înţelesul prezentei
legi.
(2) CNPAS va lua măsurile necesare astfel
încât la data intrării în vigoare a prezentei
legi să determine punctajul mediu anual al
fiecărui pensionar, prin raportarea
cuantumului pensiilor cuvenite conform
legislaţiei anterioare, pe categoriile de pensii
prevăzute la art. 40, din care s-a dedus
contribuţia pentru asigurările sociale de
sănătate, datorată conform legii, la valoarea
unui punct de pensie stabilită în condiţiile
art. 80.
(3) Se exceptează de la prevederile alin. (2)
pensionarii de asigurări sociale de stat ale
căror drepturi stabilite în perioada 1 ianuarie
1998 - 31 martie 2001 sunt mai mari decât

Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui text nou
ca  pct.42 cu următorul cuprins:
"42. La articolul I, punctul 74, articolul 180 va avea următorul
cuprins:
Art.180. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi pensiile
de asigurări sociale de stat, pensiile suplimentare, pensiile de
asigurări sociale pentru agricultori, stabilite pe baza legislaţiei
anterioare, precum şi ajutoarele sociale stabilite potrivit
legislaţiei de pensii devin pensii în înţelesul prezentei legi.
(2) CNPAS va lua măsurile necesare astfel încât la data intrării
în vigoare a prezentei legi să determine punctajul mediu anual
al fiecărui pensionar, prin raportarea cuantumului pensiilor
cuvenite conform legislaţiei anterioare, pe categoriile de pensii
prevăzute la art. 40, din care s-a dedus contribuţia pentru
asigurările sociale de sănătate, datorată conform legii, la
valoarea unui punct de pensie stabilită în condiţiile art. 80.
(3) Pensionarilor de asigurări sociale de stat ale căror drepturi
stabilite în perioada 1.01.1998-31.03.2001 sunt mai mari decât
un punctaj mediu estimat pentru persoanele ce se vor pensiona
în condiţiile prezentei legi, pe lângă punctajul mediu anual
determinat conform prevederilor alin.(2) li se atribuie şi acest
punctaj mediu estimat, care va fi avut în vedere la operaţiunile
de indexare şi recorelare.
(4) Punctajul mediu estimat, prevăzut la alin. (3), se calculează
de CNPAS.

Punctajul mediu estimat se are în
vedere la acordarea indexărilor şi
recorelărilor diferenţiate pentru
eliminarea discrepanţelor între
cuantumurile pensiilor stabilite la
data diferite.

Responsabilitatea stabilirii
punctajului mediu estimat revine
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un punctaj mediu estimat pentru persoanele
care se vor pensiona în condiţiile prezentei
legi.
(4) Punctajul mediu estimat, prevăzut la alin.
(3), se calculează de CNPAS.
(5) Punctajul mediu anual calculat conform
alin. (2), se poate corecta corespunzător
recorelării prevăzute la art. 168 alin. (3), (4)
şi (5).
(6) Cuantumul pensiilor se stabileşte în baza
prevederilor art.76, luându-se în considerare
punctajul mediu anual  stabilit conform alin
(2), (3), (4) şi (5).
(7) În situaţia în care cuantumul pensiilor
stabilit conform alin. (6) este mai mic decât
cel stabilit în baza legislaţiei anterioare, se
păstreză în plată cuantumul avantajos."

(5) Punctajul mediu anual şi punctajul mediu estimat se pot
corecta corespunzător recorelării prevăzute la art.168 alin. (3),
(4) şi (5).
(6) Cuantumul pensiilor se stabileşte în baza prevederilor
art.76, luând în considerare punctajul mediu anual sau punctajul
mediu estimat, după caz, stabilite conform alin. (2), (3) şi (5).
(7) În situaţia în care cuantumul pensiilor stabilit conform
alin.(6) este mai mic decât cel stabilit în baza legislaţiei
anterioare, se păstreză în plată cuantumul avantajos."

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

Guvernului.

44 (din Legea nr.19/2000)

Art.181. � Pentru persoanele asigurate atât
în sistemul asigurărilor sociale de stat, cât şi
în alte sisteme de asigurări sociale,
neintegrate în acest sistem până la data
intrării în vigoare a prezentei legi, la
determinarea punctajului în vederea stabilirii
pensiei se ia în calcul salariul brut sau net
lunar individual, inclusiv sporurile şi
adaosurile la salariu, sau, după caz, venitul
asigurat, care a constituit baza de calcul a
contribuţiei de asigurări sociale din perioada
în care această contribuţie a fost achitată
sistemului asigurărilor sociale de stat. Pensia
astfel rezultată va fi achitată de CNPAS.

Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui text nou,
ca pct.43 cu următorul cuprins:
�43. La articolul I, după punctul 75 se introduce punctul 751 cu
următorul cuprins:
751. Articolul 181 se elimină.�

Autor: deputat Bondi Gyongyike

S-a eliminat întrucât teza acestui
articol se regăseşte la art.194,
mult mai clară şi detaliată.
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45 (din Legea nr.19/2000)

Art.194. - (1) Între sistemul public şi
celelalte sisteme proprii de asigurări sociale,
neintegrate până la data intrării în vigoare a
prezentei legi, inclusiv sistemul pensiilor
militare, se recunosc reciproc stagiile de
cotizare, respectiv vechimea în muncă sau
vechimea în serviciu, în vederea deschiderii
drepturilor la pensie pentru limită de vârstă,
de invaliditate şi de urmaş.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) pensia în
sistemul public se stabileşte numai pentru
stagiul de cotizare realizat în acest sistem.
(3) Perioadele asimilate stagiului de
cotizare, prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. b)
şi c), care constituie şi vechime în muncă
sau în serviciu în sistemul pensiilor militare
şi în celelalte sisteme proprii de asigurări
sociale neintegrate, se iau în calcul, opţional,
în unul dintre sisteme.

Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui text nou,
ca pct.44 cu următorul cuprins:
�44. La articolul I, după punctul 79 se introduce punctul 791 cu
următorul cuprins:
791. Articolul 194 va avea următorul cuprins:
Art.194. - (1) Între sistemul public şi celelalte sisteme proprii
de asigurări sociale, neintegrate până la data intrării în vigoare a
prezentei legi, inclusiv sistemul pensiilor militare, se recunosc
reciproc stagiile de cotizare, respectiv vechimea în muncă sau
vechimea în serviciu, în vederea deschiderii drepturilor la
pensie pentru limită de vârstă, de invaliditate şi de urmaş,
precum şi a altor drepturi de asigurări sociale prevăzute de
prezenta lege.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) prestaţiile de asigurări
sociale în sistemul public se stabilesc numai pentru stagiul de
cotizare realizat în acest sistem.
(3) Perioadele asimilate stagiului de cotizare, prevăzute la art.
38 alin. (1) lit. b) şi c), care constituie şi vechime în muncă sau
în serviciu în sistemul pensiilor militare şi în celelalte sisteme
proprii de asigurări sociale neintegrate, se iau în calcul,
opţional, în unul dintre sisteme.
(4) Decontarea între sistemul public şi celelate sisteme de
asigurări sociale neintegrate încetează la data de 1.04.2002.
(5) În situaţiile prevăzute la alin. (4) prevederile art. 180 se vor
aplica doar pentru cuantumul pensiilor stabilit pe baza vechimii
în muncă realizată în sectorul asigurărilor sociale de stat.�

Autor: deputat Kerekes Karoly

Modificare necesară din practică
şi pentru punerea de acord cu
prevederile legii pensiilor militare
de stat.

Se reglementează situaţia
decontărilor cu sistemele
neintegrate.
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În cursul dezbaterii în comisie, următoarele amendamente nu au fost acceptate:

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial) Amendamentul propus şi autorul acestuia Motivare

0 1 2 3

1 (din Legea nr.19/2000)

Articolul 5, punctul III
III.  persoanele care beneficiază de ajutor
de şomaj, ajutor de integrare profesională
sau alocaţie de sprijin, ce se suportă din
bugetul Fondului pentru plata ajutorului
de şomaj, în condiţiile legii, denumite în
continuare şomeri;

D-na deputat Bondi Gyongyike propune
reformularea textului după cum urmează:
�III. persoanele care beneficiază de ajutor de
şomaj, ajutor de integrare profesională sau alocaţie
de sprijin, ce se suportă din bugetul Fondului
pentru plata ajutorului de şomaj sau din fondul
Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat,
în condiţiile legii, denumite în continuare şomeri;�

Argumente pentru susţinere:
Pentru ca beneficiarii Legii nr.416/2001 să fie
consideraţi asiguraţi în sensul prevederilor Legii
nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi
alte drepturi de asigurări sociale.

Argumente pentru respingere:
Aceste categorii de persoane nu pot fi considerate
asiguraţi în sensul prevederilor Legii nr.19/2000
deoarece nu contribuie la Fondul asigurărilor
sociale de stat.

2 Articolul 20 litera b).
�b) activităţile de cercetare, explorare şi
exploatare sau prelucrare a materiilor
prime nucleare, zonele I şi II de expunere
la radiaţii.�

Dl deputat Adrian Mărăcineanu propune
reformularea textului lit. b) după cum urmează:
"b) toate activităţile de cercetare, explorare,
exploatare sau prelucrare a materiilor şi
materialelor radioactive şi instalaţiilor nucleare
din zonele I şi II de expunere la radiaţii.�

Argumente pentru susţinere:
În felul acesta se înlătură orice inechitate între
categoriile de personal expus profesional din
zonele I şi II de expunere la radiaţii.

Argumente pentru respingere:
Limitarea drastică a încadrării locurilor de muncă
în grupa condiţiilor speciale este unul din
principalele mijloace de reducere a
discriminărilor pozitive ce au deteriorat în ultimii
10 ani raportul contribuabili/beneficiari. Acesta
este şi spiritul iniţial al legii. Încadrarea acestor
locuri de muncă se va face în grupa condiţii
deosebite de muncă cu implicaţiile respective.



30

0 1 2 3

3 Articolul 20, litera d), anexa nr. 2
"d) activitatea artistică desfăşurată în
profesiile prevăzute în anexa nr. 2. "
Anexa  nr. 2
LISTA
cuprinzând profesiile din activitatea
artistică ale căror locuri de muncă se
încadrează în condiţii speciale
  1. Balerin
  2. Dansator
  3. Acrobat
  4. Jongler
  5. Clovn
  6. Călăreţ de circ
  7. Dresor de animale sălbatice
  8. Solist vocal de operă şi operetă
  9. Instrumentist la instrumente de suflat
10. Cascador.

Dl deputat Mihai Adrian Mălaimare propune
modificarea anexei nr. 2 prin completarea listei cu
punctul nr. 11:
"11. Actor."

Argumente pentru susţinere:
Având în vedere că lista cuprinzând profesiile
artistice care se încadrează în condiţiile speciale
sunt menţionate profesii precum clovn, balerin,
cascador, considerăm că şi profesia de actor ar
trebui inclusă, întrucât în prezent actoria este o
artă complexă ce implică prestaţii muzicale, de
dans, cascade.

Argumente pentru respingere:
Limitarea drastică a încadrării locurilor de muncă
în grupa condiţiilor speciale este unul din
principalele mijloace de reducere a
discriminărilor pozitive ce au deteriorat în ultimii
10 ani raportul contribuabili/beneficiari. Acesta
este şi spiritul iniţial al legii.

4 8. La articolul 20 se introduce litera e) cu
următorul cuprins:
�e) activitatea desfăşurată pe platformele
petroliere marine.�

D-na deputat Paula Ivănescu propune introducerea
la articolul 20 a unui text nou ca lit. e) cu
următorul cuprins:
"e) activitatea desfăşurată în sectorul pirotehnic."

Argumente pentru susţinere:
Este necesară o prezentare mai explicită a
activităţilor desfăşurate în sectorul pirotehnic
pentru a se putea lua o decizie corectă cu privire
la încadrarea acestor activităţi în categoria
"condiţii speciale"

Argumente pentru respingere:
Limitarea drastică a încadrării locurilor de muncă
în grupa condiţiilor speciale este unul din
principalele mijloace de reducere a
discriminărilor pozitive ce au deteriorat în ultimii
10 ani raportul contribuabili/beneficiari. Acesta
este şi spiritul iniţial al legii. Încadrarea acestor
locuri de muncă se va face în grupa condiţii
deosebite de muncă cu implicaţiile respective.
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5 8. La articolul 20 se introduce litera e) cu
următorul cuprins:
�e) activitatea desfăşurată pe platformele
petroliere marine.�

Dl deputat Pavel Todoran propune introducerea la
articolul 20 a unui text nou ca lit. f) cu următorul
cuprins:
"f) activitatea de prelucrare la cald a sticlei prin
suflare cu gura."

Argumente pentru susţinere:
La anexa nr. 2, punctul 9 din prezenta lege se
recunoaşte celor care suflă în instrumente de
suflat încadrarea într-o grupă de muncă cu
condiţii speciale. Pentru muncitorii din acest
domeniu condiţiile sunt şi mai grele datorită
temperaturilor de lucru foarte ridicate şi a noxelor
rezultate în urma topirii sticlei.

Argumente pentru respingere:
Limitarea drastică a încadrării locurilor de muncă
în grupa condiţiilor speciale este unul din
principalele mijloace de reducere a
discriminărilor pozitive ce au deteriorat în ultimii
10 ani raportul contribuabili/beneficiari. Acesta
este şi spiritul iniţial al legii. Încadrarea acestor
locuri de muncă se va face în grupa condiţii
deosebite de muncă cu implicaţiile respective.

6 8. La articolul 20 se introduce litera e) cu
următorul cuprins:
�e) activitatea desfăşurată pe platformele
petroliere marine.�

Dl deputat Ion Rădoi propune introducerea la
articolul 20 a unui text nou ca lit. g) cu următorul
cuprins:
"g) activitatea din metrou, desfăşurată numai în
subteran."

Argumente pentru susţinere:
Activitatea desfăşurată la 40-50 m în subteran, în
condiţii precare de microclimat, care duc la
depăşirea limitei maxime a noxelor de 8 ori,
conform studiilor efectuate şi însuşite de
organismele afiliate. Lipsa de ventilaţie datorită
proiectării deficitare. Existenţa unor locuri de
muncă în care se lucrează în permanenţă numai
noaptea, ceea ce duce la schimbarea ritmului
biologic. Condiţii de muncă grele. Asigurarea
siguranţei circulaţiei. Iluminatul artificial
permanent. Existenţa permanentă a pulberilor şi
curenţilor de aer. Toate cele consemnate mai sus
rezultă din studiile şi determinările efectuate din
1990 şi până în prezent.
Din punct de vedere social este cunoscut faptul că
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salariaţii din această unitate (obiectiv strategic
70% şi transport călători 30%) şi-au exprimat, ca
nimeni alţii, nemulţumirea faţă de condiţiile de
muncă, nemulţumiri generate şi de moartea în
timpul serviciului a 57 de lucrători, din 1990
până în prezent, şi a celor peste 1000 luaţi în
evidenţă la cabinetul medical.

Argumente pentru respingere:
Limitarea drastică a încadrării locurilor de muncă
în grupa condiţiilor speciale este unul din
principalele mijloace de reducere a
discriminărilor pozitive ce au deteriorat în ultimii
10 ani raportul contribuabili/beneficiari. Acesta
este şi spiritul iniţial al legii. Încadrarea acestor
locuri de muncă se va face în grupa condiţii
deosebite de muncă cu implicaţiile respective.

7 8. La articolul 20 se introduce litera e) cu
următorul cuprins:
�e) activitatea desfăşurată pe platformele
petroliere marine.�

D-na deputat Olga Anastasescu propune
introducerea la articolul 20 a unui text nou, ca
lit.h), cu următorul cuprins:
"h) activităţi de producere a apei grele."

Argumente pentru susţinere:
Procesul de producere a apei grele presupune
condiţii speciale de muncă pentru personalul
angajat, întrucât instalaţiile produc, vehiculează
şi stochează cantităţi mari de hidrogen sulfurat,
gaz uşor inflamabil, exploziv şi deosebit de toxic,
cu acţiune letală asupra organismelor vii.

Argumente pentru respingere:
Limitarea drastică a încadrării locurilor de muncă
în grupa condiţiilor speciale este unul din
principalele mijloace de reducere a
discriminărilor pozitive ce au deteriorat în ultimii
10 ani raportul contribuabili/beneficiari. Acesta
este şi spiritul iniţial al legii. Încadrarea acestor
locuri de muncă se va face în grupa condiţii
deosebite de muncă cu implicaţiile respective.
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8 8. La articolul 20 se introduce litera e) cu
următorul cuprins:
�e) activitatea desfăşurată pe platformele
marine.�

Dl Pavel Todoran propune completarea art.20 cu
două alineate noi, după cum urmează:
�(2) Alte activităţi care se încadrează în condiţii
speciale, conform criteriilor stabilite prin hotărâre
de Guvern;
(3) Criteriile şi metodologia de încadrare a
locurilor de muncă în condiţii speciale se stabilesc
prin hotărâre de Guvern pe baza propunerii
comune a Ministerului Muncii şi Solidarităţii
Sociale şi Ministerului Sănătăţii şi Familiei.�

Argumente pentru susţinere:
Articolul 20 nu defineşte criterii şi este limitativ
nejustificat.

Argumente pentru respingere:
Activităţile care se încadrează în condiţii speciale
se stabilesc numai prin lege.

9 9. Alineatul (5) al articolului 21 va avea
următorul cuprins:
"(5) Contribuţia de asigurări sociale
pentru şomeri se suportă integral din
bugetul Fondului pentru plata ajutorului
de şomaj, la nivelul cotei stabilite pentru
condiţii normale de muncă, cu excepţia
plăţilor compensatorii şi a indemnizaţiilor
acordate salariaţilor din industria de
apărare, în perioada de întrerupere a
activităţii."

Dl deputat Dumitru Chiriţă propune reformularea
textului alineatului (5) al articolului 21 după cum
urmează:
"(5). Contribuţia de asigurări sociale pentru
şomeri se suportă integral din bugetul Fondului
pentru plata ajutorului de şomaj, la nivelul cotei
stabilite pentru condiţii normale de muncă,
inclusiv pentru indemnizaţiile acordate salariaţilor
din industria de apărare, în perioada de întrerupere
a activităţii."

Argumente pentru susţinere:
Salariaţii din industria de apărare care beneficiază
de indemnizaţii potrivit Legii 78/1995, în cazul
întreruperilor de activitate ale agenţilor
economici din acest sector din lipsă de materii
prime sau comenzi, rămân la dispoziţia societăţii
îndeplinind sarcinile care li se stabilesc de către
conducerea societăţii. Indemnizaţia pe care
aceştia o primesc reprezintă 75% din ultimul
salariu de bază avut la care se adaugă sporul de
vechime. Această indemnizaţie este plătită din
bugetul  fondului pentru ajutorul de şomaj. În
conformitate cu prevederile legii nr. 19/2000
pentru cei care primesc indemnizaţii din fondul
de şomaj, bugetul fondului trebuie să plătească în
întregime asigurările sociale. Interpretarea făcută
în sensul în care, bugetul fondului de şomaj
plăteşte contribuţia de asigurări sociale pentru
şomeri dar refuză să plătească pentru salariaţii
din industria de apărare deşi aceştia se prezintă la
locul de muncă, îndeplinind alte sarcini decât cele
curente, o considerăm ca fiind una inadecvată,
deoarece veniturile lor sunt afectate primindu-şi
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salariile doar parţial şi este anormal ca astfel de
situaţie să le fie afectat dreptul la pensie.
Considerăm că această măsură nu este decât un
artificiu care nu va crea decât inechităţi şi
tensiuni sociale. Legea are în vedere acoperirea
unui număr cât mai mare de persoane pentru
riscurile asigurate de sistemul public şi stabileşte
că bugetul fondului de şomaj plăteşte contribuţii
de asigurări sociale pentru toţi cei care
beneficiază de indemnizaţii plătite din acest fond.

Argumente pentru respingere:
 Şomajul tehnic conform Legii nr. 78/1995 va
dispărea în 2-3 luni urmare acţiunii începute de
restructurare a industriei de apărare.

10 10. La articolul 21, după alineatul (5) se
introduce alineatul (51) cu următorul
cuprins:
"(51) Contribuţia de asigurări sociale
pentru persoanele care beneficiază de
plăţi compensatorii, respectiv pentru
salariaţii din industria de apărare, care
beneficiază de indemnizaţii potrivit legii,
în perioada de întrerupere a activităţii se
suportă de bugetul Fondului pentru plata
ajutorului de şomaj la nivelul unei treimi
din cota stabilită pentru condiţii normale
de muncă."

Dl deputat Dumitru Chiriţă propune eliminarea
textului.

Argumente pentru susţinere:
Corelare cu amendamentul propus la poziţia nr.9
din prezentul raport - amendamente respinse.

Argumente pentru respingere:
Plăţile compensatorii nu au la bază un contract de
muncă, deci contribuţia trebuie plătită unilateral.
Şomajul tehnic conform Legii nr. 78/1995 va
dispărea în 2-3 luni urmare acţiunii începute de
restructurare a industriei de apărare.

11 16. Articolul 37 va avea următorul
cuprins:
"Art. 37. - (1) În sistemul public stagiul
de cotizare se constituie din însumarea
perioadelor în care s-a plătit contribuţia la

Dl deputat Dumitru Chiriţă propune reformularea
textului articolului 37 după cum urmează:
"Art. 37. - (1) În sistemul public stagiul de
cotizare se constituie din însumarea perioadelor în
care s-a plătit contribuţia la bugetul asigurărilor

Argumente pentru susţinere:
Legea pensiilor, prin această prevedere,
promovează neplata de către angajator a
contribuţiilor la asigurări sociale şi va constitui
un element de promovare a blocajului financiar şi
indisciplinei financiare. Considerăm că această
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bugetul asigurărilor sociale de stat atât de
către asigurat, cât şi de angajator sau,
după caz, numai de către asigurat, în
condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) pct.
IV, pct.V şi alin. (2).
(2) În perioada în care asiguratului i s-a
reţinut contribuţia de asigurări sociale, iar
angajatorul nu şi-a achitat contribuţia
datorată în calitatea sa de contribuabil,
stagiul de cotizare ce se ia în calcul
reprezintă o treime din perioada
respectivă.
(3) Stagiul de cotizare corespunzător
contribuţiei de asigurări sociale achitate
în condiţiile art. 21 alin. (51), reprezintă o
treime din perioada respectivă."

sociale de stat atât de către asigurat, cât şi de
angajator sau, după caz, numai de către asigurat,
în condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. IV,
pct.V şi alin. (2).
(2) În perioada în care asiguratului i s-a reţinut
contribuţia de asigurări sociale, iar angajatorul nu
şi-a achitat contribuţia datorată în calitatea sa de
contribuabil, stagiul de cotizare ce se ia în calcul
pentru perioada respectivă este integral, urmând ca
CNPAS să recupereze de la angajator contribuţia
datorată."

prevedere trebuie eliminată, având în vedere
următoarele:
- pârghiile necesare pentru a-l determina pe
angajator să-şi achite obligaţiile sunt deţinute de
către CNPAS, art. 30 (1) din Legea 19/2000
stabileşte că plata acestor contribuţii se va face
sub control bancar, banca neputând elibera
resursele necesare plăţii salariilor decât cu
depunerea simultană a instrumentelor de plată
pentru contribuţiile datorate bugetului
asigurărilor sociale de stat. De asemenea în cazul
în care se evită sistemul bancar casele teritoriale
de pensii, în cazul neachitării la termen a
contribuţiilor de asigurări sociale, vor proceda la
aplicarea unor măsuri de executare silită.
-  o astfel de măsură transferă tot efortul pentru a
determina pe angajator să-şi plătească obligaţiile
faţă de bugetul asigurărilor sociale, �pe umerii�
angajaţilor fără a li se da instrumentele necesare
pentru a influenţa comportamentul angajatorilor.

Argumente pentru respingere:
Bugetul de pensii reprezintă un sistem de
asigurare. Filozofia Legii nr.19/2000 este aceea
că pensia reprezintă valoarea contribuţiei. Dacă
angajatorul nu plăteşte CAS o perioadă, Legea
19/2000 oferă instrumente clare asiguratului
pentru recuperare.
CNPAS certifică anual asiguratului plata
contribuţiei; jurisdicţia asigurărilor sociale  este
reglementată de art. 153 alin. (1) şi (2) şi art. 155
lit. a) modificate prin prezenta ordonanţă de
urgenţă.
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12 16. Articolul 37 va avea următorul
cuprins:
�Art.37. � (1) În sistemul public stagiul
de cotizare se constituie din însumarea
perioadelor în care s-a plătit contribuţia la
bugetul asigurărilor sociale de stat atât de
către asigurat, cât şi de angajator, sau,
după caz, numai de către asigurat, în
situaţiile prevăzute la art.5 alin.(1) pct.
IV, pct.V şi alin.(2).
(2) În perioada în care asiguratului i s-a
reţinut contribuţia de asigurări sociale, iar
angajatorul nu şi-a achitat contribuţia
datorată în calitatea sa de contribuabil,
stagiul de cotizare ce se ia în calcul
reprezintă o treime din perioada
respectivă.
(3) Stagiul de cotizare corespunzător
contribuţiei de asigurări sociale achitate
în condiţiile art.21 alin.(51) reprezintă o
treime din perioada respectivă.�

Dl deputat Gheorghe Barbu propune reformularea
textului după cum urmează:
�16. Articolul 37 va avea următorul cuprins:
Art.37. � (1) În sistemul public stagiul de cotizare
se constituie din însumarea perioadelor în care s-a
plătit contribuţia la bugetul asigurărilor sociale de
stat atât de către asigurat, cât şi de angajator, sau,
după caz, numai de către asigurat, în situaţiile
prevăzute la art.5 alin.(1) pct. IV, pct.V şi alin.(2).
(2) În perioada în care asiguratului i s-a reţinut
contribuţia de asigurări sociale, iar angajatorul nu
şi-a achitat, în condiţiile prezentei legi, contribuţia
datorată în calitatea sa de contribuabil, asiguraţii
beneficiază de toate drepturile prevăzute de lege.
(3) Stagiul de cotizare corespunzător contribuţiei
de asigurări sociale achitate în condiţiile art.21
alin.(51) reprezintă o treime din perioada
respectivă.�

Argumente pentru susţinere:
Angajatul asigurat nu are nici o responsabilitate
sau vină pentru că angajatorul nu-şi achită
obligaţiile.

Argumente pentru respingere:
Bugetul de pensii reprezintă un sistem de
asigurare. Filozofia Legii nr.19/2000 este aceea
că pensia reprezintă valoarea contribuţiei. Dacă
angajatorul nu plăteşte CAS o perioadă, Legea
19/2000 oferă instrumente clare asiguratului
pentru recuperare.
CNPAS certifică anual asiguratului plata
contribuţiei; jurisdicţia asigurărilor sociale  este
reglementată de art. 153 alin. (1) şi (2) şi art. 155
lit. a) modificate prin prezenta ordonanţă de
urgenţă.

13 __ D-na deputat Bondi Gyongyike propune
introducerea, la articolul 38, după alin.(1) a unui
alineat nou, alin.(11), după cum urmează:
�(11) Absolvenţii unei instituţii de învăţământ, în
vârstă de minim 18 ani, care în termen de 90 de
zile de la data absolvirii nu s-au încadrat în
muncă, beneficiază de asimilarea, ca stagiu de
cotizare, a unei perioade de 12 luni cât sunt sub
incidenţa Legii nr.416/2001 privind venitul minim
garantat.�

Argumente pentru susţinere:
Pentru ca beneficiarii Legii nr.416/2001 să fie
consideraţi asiguraţi în sensul prevederilor Legii
nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi
alte drepturi de asigurări sociale.

Argumente pentru respingere:
Aceste categorii de persoane nu pot fi
considerate asiguraţi în sensul prevederilor
Legii nr.19/2000 deoarece nu contribuie la
Fondul asigurărilor sociale de stat.
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14 21. La articolul 43, după alineatul (3) se
introduce alineatul (4) cu următorul
cuprins:
"(4) Criteriile de încadrare a activităţilor
de cercetare, explorare, exploatare sau
prelucrare a materiilor prime nucleare din
zonele I şi II de expunere la radiaţii se
stabilesc prin Hotărâre a Guvernului, la
propunerea Ministerului Muncii şi
Solidarităţii Sociale şi a Ministerului
Sănătăţii şi Familiei, în urma consultării
Comisiei Naţionale pentru Controlul
Activităţilor Nucleare."

D-nii deputaţi Paula Ivănescu, Adrian
Mărăcineanu şi Dumitru Chiriţă propun
completarea textului la final cu sintagma "şi a
reprezentanţilor patronatelor şi sindicatelor din
domeniu."

Argumente pentru susţinere:
Punctul de vedere al sindicatelor este obligatoriu
de cerut în asemenea cazuri.

Argumente pentru respingere:
Criteriile de încadrare reprezintă o analiză tehnică
şi mai puţin rezultatul unor dezbateri şi negocieri.

15 36. După articolul 78 se introduce
articolul 781 cu următorul cuprins:
"Art. 781 - (1) În situaţia prevăzută la art.
37 alin. (2), numărul de puncte realizat în
fiecare lună, calculat conform art. 78,
alin. (1), se diminuează la o treime.
(2) Numărul de puncte realizat de şomeri
se calculează prin raportarea cuantumului
drepturilor băneşti lunare acordate la
salariul mediu brut lunar din luna
respectivă, comunicat de Institutul
Naţional de Statistică şi Studii
Economice.
(3) Se exceptează de la prevederile alin.
(2) persoanele care beneficiază de plăţi
compensatorii şi salariaţii din industria de
apărare, care beneficiază de indemnizaţii,
potrivit legii, în perioada de întrerupere a
activităţii, pentru care s-a achitat

Dl deputat Dumitru Chiriţă propune reformularea
textului articolului 781 după cum urmează:
"Art. 781. Numărul de puncte realizat de şomeri şi
pentru salariaţii din industria de apărare care
beneficiază de indemnizaţii, potrivit legii, în
perioada de întrerupere a activităţii pentru care s-a
achitat contribuţia din bugetul Fondului pentru
plata ajutorului de şomaj,  se calculează prin
raportarea cuantumului drepturilor băneşti lunare
acordate la salariul mediu brut lunar din luna
respectivă, comunicat de Institutul Naţional de
Statistică şi Studii Economice.

Argumente pentru susţinere:
Corelare cu soluţia propusă la art. 21, alin. (5) şi
art. 37, alin. (2).

Argumente pentru respingere:
Bugetul de pensii reprezintă un sistem de
asigurare. Filozofia Legii nr.19/2000 este aceea
că pensia reprezintă valoarea contribuţiei. Dacă
angajatorul nu plăteşte CAS o perioadă, Legea
19/2000 oferă instrumente clare asiguratului
pentru recuperare.
CNPAS certifică anual asiguratului plata
contribuţiei; jurisdicţia asigurărilor sociale  este
reglementată de art. 153, alin (1) şi (2) şi art. 155,
lit. a) modificate prin prezenta ordonanţă de
urgenţă.
Plăţile compensatorii nu au la bază un contract de
muncă, deci contribuţia trebuie plătită unilateral.
 Şomajul tehnic conform Legii nr. 78/1995 va
dispărea în 2-3 luni urmare acţiunii începute de



38

contribuţia din bugetul Fondului pentru
plata ajutorului de şomaj, pentru care
numărul de puncte se calculează prin
raportarea unei treimi din drepturile
primite, în aceste cazuri, la salariul mediu
brut lunar din luna respectivă, comunicat
de Institutul Naţional de Statistică şi
Studii Economice."

restructurare a industriei de apărare

16 37. Alineatul (1) al articolului 80 va avea
următorul cuprins:
�Art. 80. - (1) Valoarea unui punct de
pensie se calculează pe baza unui
coeficient care nu poate depăşi 50% din
salariul mediu brut pe economie, utilizat
la fundamentarea bugetului asigurărilor
sociale de stat.�

Dl deputat Dumitru Chiriţă propune reformularea
articolului 80 după cum urmează:
"Art. 80. - (1) Valoarea unui punct de pensie se
calculează pe baza unui coeficient care nu poate fi
mai mic decât 45% din salariul mediu brut pe
economie utilizat la fundamentarea bugetului
asigurărilor sociale de stat.
(2) Prevederile alin. (1) intră în vigoare începând
cu 1 ianuarie 2002."

Argumente pentru susţinere:
Stabilirea unui coeficient minimal pentru calculul
valorii unui punct de pensie înseamnă, ca
principiu, garantarea în plată de către stat a unei
pensii minime de asigurări sociale, această
prevedere stabilind în final o rată minimă de
înlocuire.
Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
41/2000 Guvernul Isărescu a modificat acest
principiu insitituit de către Legea 19/2000
transformând coeficientul minim într-unul
maximal. Aceasta înseamnă că în fapt, cei care
administrează bugetul asigurărilor sociale nu vor
trebui să depună nici un efort pentru o creştere a
gradului de încasare a veniturilor la acest buget,
putând să rezolve aceste deficienţe de
administrare prin stabilirea unei valori a
punctului de pensie la niveluri atât de scăzute
încât să-şi rezolve problemele de buget prin
diminuarea pensiilor, teoretic până la orice nivel.
Considerăm această prevedere instituită prin
OUG 41/2000 ca fiind un abuz din partea
Guvernului Isărescu şi o sfidare a instituţiei
Parlamentului şi nu este cazul ca această politică
să fie continuată şi de către Guvernul Năstase.

Argumente pentru respingere:
Valoarea punctului din 2001 se raportează la o
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pensie medie de 1,5 puncte şi conduce la o rată
medie de înlocuire în anul 2001 de 62,5%. O
valoare a punctului de 45% ar conduce la o rată
medie de înlocuire de 70%, complet
nesustenabilă şi neasigurată nici de cele mai
bogate ţări.

17 37. Alineatul (1) al articolului 80 va avea
următorul cuprins:
�Art.80. - (1) Valoarea unui punct de
pensie se calculează pe baza unui
coeficient care nu poate depăşi 50% din
salariul mediu brut pe economie, utilizat
la fundamentarea bugetului asigurărilor
sociale de stat.�

Dl deputat Gheorghe Barbu şi d-na deputat Paula
Ivănescu propun reformularea textului după cum
urmează:
�37. Alineatul (1) al articolului 80 va avea
următorul cuprins:
�Art.80. - (1) Valoarea unui punct de pensie se
calculează pe baza unui coeficient care nu poate fi
mai mic de 33% din salariul mediu brut pe
economie, utilizat la fundamentarea bugetului
asigurărilor sociale de stat.�

Argumente pentru susţinere:
Asigură o rată de înlocuire a venitului de minim
50% şi este normal ca în momentul în care
angajatul suportă 1/3 din CAS să fie asigurat
pentru perioada de pensionare la un minim de 1/3
a valorii punctului de pensie.

Argumente pentru respingere:
Valoarea punctului din 2001 se raportează la o
pensie medie de 1,5 puncte şi conduce la o rată
medie de înlocuire în anul 2001 de 62,5%. O
valoare a punctului de 33% ar conduce la o rată
medie de înlocuire de 65%, complet
nesustenabilă şi neasigurată nici de cele mai
bogate ţări.

18 (din Legea nr. 19/2000)

Art. 101 - (1) Indemnizaţia pentru
incapacitate temporară de muncă se
suportă astfel:
A. de către angajator, în funcţie de

numărul de angajaţi avut la data ivirii
incapacităţii temporare de muncă,
astfel:

a) până la 20 de angajaţi, din a 4-a până
în a 10-a zi de incapacitate temporară
de muncă;

b) între 21 � 100 de angajaţi, din a 4-a

Dl deputat Dumitru Chiriţă propune reformularea
alineatului (1) al articolului 101 după cum
urmează:
"Art. 101. - (1) Indemnizaţia pentru incapacitate
temporară de muncă se suportă de către bugetul
asigurărilor sociale din a 4-a zi de incapacitate
temporară de muncă."

Argumente pentru susţinere:
Incapacitatea temporară de muncă este un risc
asigurat de sistemul de pensii.
Principiul repartiţiei instituit de lege stabileşte că
fondurile realizate se redistribuie pentru plata
obligaţiilor ce revin sistemului public de pensii.
Potrivit legii în afara riscului de bătrâneţe
acoperit de această lege, asiguraţii au dreptul, ca
urmare a contribuţiei plătite, la: prestaţii pentru
incapacitate temporară de muncă, prestaţii pentru
prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea
capacităţii de muncă, indemnizaţii de maternitate,
indemnizaţii pentru creşterea copilului sau
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până în a 15-a zi de incapacitate
temporară de muncă;

c) peste 100 de angajaţi, din a 4-a  până
în a 20-a zi de incapacitate temporară
de muncă;

B. de bugetul asigurărilor sociale de
stat, începând cu:

a) a 4-a zi de incapacitate temporară de
muncă, în cazul persoanelor
prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. III, IV
şi alin. (2);

b) ziua următoare celor suportate de
angajator, conform lit. A, şi până la
data încetării incapacităţii temporare
de muncă sau pensionării.

îngrijirea copilului bolnav, ajutor de deces.
De aceea considerăm că este necesar ca bugetul
de asigurări sociale să suporte aceste indemnizaţii
acordate în caz de incapacitate temporară de
muncă, aşa cum se întâmplă şi cu celelalte riscuri
asigurate.

Argumente pentru respingere:
Riscul îmbolnăvirii va fi suportat în solidaritate
de către angajat şi angajator.

19 53. La alineatul (1) al articolului 109 se
introduce litera g) cu următorul
cuprins:
"g) bilete de odihnă, pentru asiguraţii
unităţilor în care nu este reglementată,
potrivit legii, constituirea fondului
social."

Dl deputat Dumitru Chiriţă propune eliminarea
textului.

Argumente pentru susţinere:
Acordarea biletelor de odihnă şi tratament pentru
cei ce nu au constituit fond social constituie o
încălcare a principiului egalităţii insitituit de lege
conform căreia se asigură tuturor participanţilor
la sistemul public, contribuabili şi beneficiari, un
tratament nediscriminatoriu în ceea ce priveşte
drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege.
Acordarea biletelor de odihnă şi tratament pentru
cei ce nu au constituit fond social este o problemă
ce trebuie rezolvată însă nu prin legea pensiilor.
Rezolvarea se poate face prin acceptarea
constituirii unui fond social, cu contribuţia
angajatorilor, pentru toate unităţile cu profil
economic, instituţii publice sau alte organizaţii
fără scop lucrativ. Printr-o reglementare specială
se va stabili modul în care se va realiza
administrarea acestui fond, precum şi alte
elemente necesare unei bune funcţionări a
acestuia.
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Argumente pentru respingere:
Textul reprezintă garantarea unui drept de
asigurări sociale pentru asiguraţii din unităţile în
care nu este reglementată legal constituirea
fondului social, iar în prezent un alt text de lege
nu există.

20 66. După articolul 144 se introduce
articolul 1441 cu următorul cuprins:
" Art. 1441 - Realizarea atribuţiilor ce
revin CNPAS, potrivit legii, este supusă
controlului Ministerului Muncii şi
Solidarităţii Sociale."

D-nii deputaţi Paula Ivănescu şi Dumitru Chiriţă
propun eliminarea  textului.

Argumente pentru susţinere:
Prin dispoziţiile art. 139 (1) se stabileşte că
CNPAS este instituţie publică autonomă de
interes naţional, cu personalitate juridică, care
administrează şi gestionează sistemul public de
pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.
Punerea sub controlul MMSS a tuturor
atribuţiilor CNPAS, fără o stabilire clară a
acestora afectează autonomia CNPAS stabilită de
lege. De asemenea, este necesar a se modifica
prevederile Statutului CNPAS pentru a nu aduce
atingere autonomiei CNPAS, stabilită prin lege.

Argumente pentru respingere:
OUG nr. 294/2000 a stabilit relaţiile dintre
MMSS şi CNPAS în condiţiile transferurilor şi
subvenţiilor către bugetul asigurărilor sociale.
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21 74. Articolul 180 va avea următorul
cuprins:
"Art. 180. - (1) La data intrării în vigoare
a prezentei legi pensiile de asigurări
sociale de stat, pensiile suplimentare,
pensiile de asigurări sociale pentru
agricultori, stabilite pe baza legislaţiei
anterioare, precum şi ajutoarele sociale
stabilite potrivit legislaţiei de pensii devin
pensii în înţelesul prezentei legi.
(2) CNPAS va lua măsurile necesare
astfel încât la data intrării în vigoare a
prezentei legi să determine punctajul
mediu anual al fiecărui pensionar, prin
raportarea cuantumului pensiilor cuvenite
conform legislaţiei anterioare, pe
categoriile de pensii prevăzute la art. 40,
din care s-a dedus contribuţia pentru
asigurările sociale de sănătate, datorată
conform legii, la valoarea unui punct de
pensie stabilită în condiţiile art. 80.
(3) Se exceptează de la prevederile alin.
(2) pensionarii de asigurări sociale de stat
ale căror drepturi stabilite în perioada 1
ianuarie 1998 - 31 martie 2001 sunt mai
mari decât un punctaj mediu estimat
pentru persoanele care se vor pensiona în
condiţiile prezentei legi.
(4) Punctajul mediu estimat, prevăzut la
alin. (3), se calculează de CNPAS.
(5) Punctajul mediu anual calculat
conform alin. (2), se poate corecta
corespunzător recorelării prevăzute la art.
168 alin. (3), (4) şi (5).

D-na  deputat Paula Ivănescu propune eliminarea
alineatelor (3) şi (4) ale articolului 180 şi
reformularea textului alin (7) al articolului 180
după cum urmează:
"(5) În situaţia în care cuantumul pensiilor stabilit
conform alin. (4) este mai mic decât cel stabilit în
baza legislaţiei anterioare şi mai mic decât salariul
mediu pe economie, se păstrează în plată
cuantumul avantajos."

Argumente pentru susţinere:
Este o reglementare discriminatorie care nu poate
fi acceptată.

Argumente pentru respingere:
Prin această propunere toate pensiile mai mari
decât salariul mediu pe economie aflate în plată
vor fi limitate, chiar dacă ele reprezintă rezultatul
unor contribuţii mari şi nu rezultatul unor
formule prea generoase de calcul (H.G. nr.
565/1996). Într-un sistem contributiv trebuie
menţinută relaţia de proporţionalitate dintre
contribuţie şi pensie.
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(6) Cuantumul pensiilor se stabileşte în
baza prevederilor art. 76, luându-se în
considerare punctajul mediu anual
stabilit conform alin. (2), (3), (4) şi (5).
(7) În situaţia în care cuantumul pensiilor
stabilit conform alin. (6) este mai mic
decât cel stabilit în baza legislaţiei
anterioare, se păstrează în plată
cuantumul avantajos."

    PREŞEDINTE, SECRETAR,
SMARANDA DOBRESCU PAVEL TODORAN

Întocmit,
Expert Sorina SZABO
Expert Elena ANGHEL
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