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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI                            

Bucureşti, 10 februarie 2019                
Pl-x 150/2018               

 
AVIZ 
 

 
asupra Propunerii legislative privind cumulul pensiilor de serviciu din 

sistemul public de pensii cu unele categorii de venituri salariale sau 
asimilate salariilor 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, 
cu Propunerea legislativă privind cumulul pensiilor de serviciu din 
sistemul public de pensii cu unele categorii de venituri salariale sau 
asimilate salariilor,  trimisă cu adresa nr. Pl x 150  din 26 martie 2018 și 
înregistrată cu nr. 4c-11/267  din 27 martie 2018. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, 
republicată şi ale art. 91 alin. (8) pct.2 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul a respins propunerea legislativă la data de 19 martie 2018. 
Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă cu avizul 

nr. 956 din 10 noiembrie 2017. 
Guvernul  a transmis un punct de vedere prin care precizează că 

Parlamentul va decide asupra inițiativei legislative. 
Consiliul Economic și Social a avizat negativ propunerea legislativă. 
Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele 

minorităților naționale a avizat negativ inițiativa legislativă. 
Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați a avizat 

favorabil inițiativa legislativă. 
Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 10 februarie 
2020. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea regimului 
cumulului pensiilor de serviciu din sistemul public de pensii cu unele 
categorii de venituri salariale sau asimilate salariilor, realizate din 
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exercitarea unei activităţi pe bază de contract individual de muncă, raport 
de serviciu sau în baza actului de numire în cadrul autorităţilor şi 
instituţiilor publice centrale şi locale, precum şi în cadrul regiilor 
autonome, societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor 
comerciale la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat 
ori de o unitate administrativ-teritorială. Astfel, potrivit proiectului, ar urma 
să fie permis cumulul pensiei de serviciu cu veniturile salariale sau 
asimilate salariilor, doar dacă nivelul pensiei nu depăşeşte cu mai mult de 
50% nivelul câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea 
bugetului asigurărilor sociale de stat, iar nivelul venitulului net rezultat în 
urma cumulului nu depăşeşte dublul nivelului respectivului câştig salarial 
mediu brut. 

Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, 
expunerea de motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul 
Consiliului Economic și Social și punctul de vedere al Guvernului României. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a 
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a acestei iniţiative 
legislative.  

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege  face 
parte din categoria legilor organice.  
 
              PREŞEDINTE,                                        SECRETAR, 

 
            Nicușor HALICI                             Aida – Cristina CĂRUCERU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Paul Şerban 


