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RAPORT  COMUN 
asupra proiectului de Lege pentru abrogarea Cap.IV (art.17-26) 
din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi 
instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea 
mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia 

Europeană şi Fondul Monetar Internaţional 
 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru 

buget, finanţe şi bănci au fost sesizate, prin adresa nr. PLx 109 din 4 mai 

2012, cu dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru abrogarea 

Cap.IV (art.17-26) din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor 

autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea 

mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană 

şi Fondul Monetar Internaţional. 

 

La întocmirea prezentului raport, Comisiile au avut în vedere:  

• avizul Consiliului Legislativ (nr.1156/02.11.2011) 

• avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

(nr.31/300/12.06.2012) 

• avizul Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

(nr.32/149/24.09.2012) 

• avizul Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi 

(nr.37/221/25.06.2012) 



• punctele de vedere ale Guvernului (nr.2654/18.11.2011 şi 

nr.4841/DRP/10.07.2012). 

 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare abrogarea Cap.IV 

din Legea nr.329/2009, respectiv art.17-26, potrivit cărora se interzice 

cumulul pensie-salariu în cazul angajaţilor sistemului public pentru care 

nivelul pensiei nete aflată în plată depăşeşte nivelul câştigului salarial 

mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului, aprobat prin Legea 

bugetului asigurărilor sociale de stat. 

 

 Comisiile propun Plenului Camerei Deputaţilor respingerea 

proiectului de lege din următoarele considerente: 

o începând cu anul 2009, efectele crizei economice și financiare globale 

s-au simţit pregnant în România, astfel încât produsul intern brut (PIB) 

s-a redus cu 7,1% în condiţiile unei ajustări semnificative a deficitului 

de cont curent (4,2% din PIB de la 11,6% în 2008) și a unui deficit 

bugetar în creștere generat de dezechilibrele acumulate în anii 2007-

2008.  Scopul pentru care a fost adoptată Legea nr.329/2009 a fost 

combaterea „crizei economice, fenomen mondial ce afectează structural 

economia românească”; 

o precizăm că interzicerea cumulului pensie-salariu pentru angajaţii din 

sectorul public constituie doar una dintre măsurile adoptate pentru 

diminuarea cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat; 

o în cadrul Acordului Stand-by încheiat cu Fondul Monetar Internaţional, 

autorităţile române au reafirmat angajamentul de menţinere a unui 

control strâns al cheltuielilor bugetare, inclusiv prin continuarea politicii 

de reducere a numărului de angajaţi din sectorul bugetar astfel încât să 

fie respectat plafonul maxim al cheltuielilor de personal ale bugetului 

general consolidat aprobat prin Legea nr.275/2010 pentru aprobarea 

plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar; 

o de altfel, Curtea Constituţională a constatat prin Decizia nr.1414/2009, 

referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind 

reorganizarea unor autorităţi și instituţii publice, raţionalizarea 
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cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri și respectarea 

acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar 

Internaţional, că dispoziţiile Cap.IV din Lege sunt constituţionale în 

măsura în care acestea nu se referă la persoanele pentru care durata 

mandatului este stabilită expres prin Constituţie. 

 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform 

prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 

Comisiile au dezbătut proiectul de lege în şedinţe separate.  

La şedinţa Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci din data de 26 

iunie 2012 au fost prezenţi 21 deputaţi din totalul de 33 membri.  

La dezbateri a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile 

art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, d-l Gheorghe Gherghina, 

Secretar de Stat în Ministerul Finanţelor Publice. 

 

La şedinţa Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din data de 1 

octombrie 2012 au fost prezenţi 22 deputaţi din totalul de 24 membri.  

La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile 

art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor: 

 d-na Denisa Pătraşcu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale 

 d-na Georgeta Bratu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale. 

 

Raportul comun al celor două comisii a fost aprobat cu unanimitate 

de voturi. 

 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul 

de lege în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, în 

şedinţa din 23 aprilie 2012. 
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Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor. 

 

 
PREŞEDINTE,    PREŞEDINTE, 
Maria Eugenia Barna   Eugen Nicolăescu 
 
 
 

 SECRETAR,     SECRETAR,   
 Kerekes Karoly    Nicolae Bud 
 
 
 
 
 
 
 
Şef serviciu Elena Mesaroş    Şef serviciu Vasilica Popa 
 
 
 
Întocmit, 
Expert parlamentar Lidia Vlădescu    Consilier parlamentar Luminiţa Ghiorghiu 
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