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RAPORT DE ÎNLOCUIRE
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.59/2017 privind modificarea şi completarea unor acte
normative din domeniul pensiilor de serviciu

În temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare, proiectul de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.59/2017 privind modificarea şi
completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu a fost
retrimis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, prin adresa
nr. PLx 310/2017 din 20 decembrie 2017, în vederea reexaminării şi
întocmirii unui nou raport.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi
completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu pentru
anumite categorii socio-profesionale, în sensul ca pensiile de serviciu şi pensiile
de urmaş să se actualizeze, din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a
inflaţiei, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care
se face actualizarea şi comunicat de Institutul Naţional de Statistică.
În urma reluării dezbaterilor în şedinţa din 5 iunie 2018, membrii
Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (3 abţineri), adoptarea
proiectului de lege cu amendamente.
Menţionăm că prezentul raport înlocuieşte raportul comisiei
depus anterior cu nr. 4c-7/1020 în data de 27 noiembrie 2017.

•
•
•

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere:
avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.644/07.08.2017)
avizul negativ al Consiliului Economic şi Social (nr.3860/04.08.2017)
avizul
favorabil
al
Comisiei
pentru
buget,
finanţe
şi
(nr.4c-2/904/03.10.2017)

bănci
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•
•

avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele
minorităţilor naţionale (nr.4c-5/399/12.10.2017)
avizul favorabil al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională (nr.4c-12/1033/24.10.2017).

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 5 iunie 2018 au
participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare:
- d-l Nicea Mergeani – Secretar de Stat, Ministerul Muncii şi Justiţiei
Sociale
- d-l Robert Stănescu – preşedinte, Casa Naţională de Pensii Publice.
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 20 deputaţi, din totalul de
22 de membri ai comisiei.
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 25 septembrie
2017.
Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform
prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată.
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor
art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.
În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei
Deputaţilor, adoptarea proiectului de lege cu amendamente, redate în
anexa care face parte integrantă din prezentul raport.

PREŞEDINTE,
Adrian Solomon

SECRETAR,
Violeta Răduţ

Întocmit,
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu
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ANEXA
Amendamente admise
În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:

Nr.
crt.
1.

Text
ordonanţa de urgenţă
__

Text
adoptat de Senat
Titlul legii

Text propus de Comisie
(autor amendament)

Motivare

Nemodificat

Lege pentru aprobarea
Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.59/2017 privind
modificarea și completarea unor
acte normative din domeniul
pensiilor de serviciu
2.
__

Articol unic. – Se aprobă Nemodificat
Ordonanța
de
urgență
a
Guvernului nr.59 din 4 august
2017 privind modificarea și
completarea
unor
acte
normative din domeniul pensiilor
de
serviciu,
publicată
în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.648 din 7 august
2017, cu următoarele modificări
și completări:

3/14

Nr.
crt.
3.

Text
ordonanţa de urgenţă
Titlul ordonanţei

Text
adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autor amendament)

__

Nemodificat

Art.I. - Articolul 425 din Legea __
nr. 223/2007 privind
Statutul
personalului
aeronautic
civil
navigant profesionist din aviaţia
civilă din România, publicată în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 481 din 18 iulie
2007,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare,
se
modifică şi va avea următorul
cuprins:
"Art.425. - Pensia de serviciu se
actualizează,
din
oficiu,
în
fiecare an, cu rata medie anuală
a inflaţiei, indicator definitiv,
cunoscut la data de 1 ianuarie a
fiecărui an în care se face
actualizarea şi comunicat de
Institutul Naţional de Statistică.
Dacă în urma actualizării rezultă
o pensie mai mică, se păstrează
pensia aflată în plată."

Nemodificat

Motivare

Ordonanţă de urgenţă privind
modificarea şi completarea unor
acte normative din domeniul
pensiilor de serviciu
4.
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Nr.
crt.
5.

Text
ordonanţa de urgenţă

Text
adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autor amendament)

Art.II. - La articolul 685 din __
Legea
nr. 567/2004 privind
statutul personalului auxiliar de
specialitate
al
instanţelor
judecătoreşti şi al parchetelor de
pe
lângă
acestea
şi
al
personalului care funcţionează în
institutul Naţional de Expertize
Criminalistice,
publicată
în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 1.197 din 14
decembrie 2004, cu modificările
şi
completările
ulterioare,
alineatul (10) se modifică şi va
avea următorul cuprins:
"(10) Pensia de serviciu se
actualizează,
din
oficiu,
în
fiecare an, cu rata medie anuală
a inflaţiei, indicator definitiv,
cunoscut la data de 1 ianuarie a
fiecărui an în care se face
actualizarea şi comunicat de
Institutul Naţional de Statistică.
Dacă în urma actualizării rezultă
o pensie mai mică, se păstrează
pensia aflată în plată."

Nemodificat

Art.III. - La articolul 731 din __
Legea nr.7/2006 privind statutul
funcţionarului
public
parlamentar,
republicată
în

Nemodificat

Motivare

6.
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Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 345 din 25 mai
2009,
cu
modificările
si
completările ulterioare, alineatul
(5) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"(5) Pensiile de serviciu stabilite
în condiţiile prezentei legi se
actualizează,
din
oficiu,
în
fiecare an, cu rata medie anuală
a inflaţiei, indicator definitiv,
cunoscut la data de 1 ianuarie a
fiecărui an în care se face
actualizarea şi comunicat de
Institutul Naţional de Statistică.
Dacă în urma actualizării rezultă
o pensie mai mică, se păstrează
pensia aflată în plată."

Text
adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autor amendament)

Motivare

7.
Art.IV. - La articolul 6 din Legea __
nr. 216/2015 privind acordarea
pensiei de serviciu membrilor
Corpului diplomatic şi consular al
României, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.
546 din 22 iulie 2015, alineatul
(5) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"(5) Pensiile de serviciu, precum
şi pensiile de urmaş, calculate
potrivit
prezentei
legi,
se
actualizează,
din
oficiu,
în

Nemodificat
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Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă
fiecare an, cu rata medie anuală
a inflaţiei, indicator definitiv,
cunoscut la data de 1 ianuarie a
fiecărui an în care se face
actualizarea şi comunicat de
Institutul Naţional de Statistică.
Dacă în urma actualizării rezultă
o pensie de serviciu mai mică,
se menţine pensia de serviciu
aflată în plată."

Text
adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autor amendament)

Motivare

8.
Art.V. - La articolul 51 din Legea __
nr. 94/1992 privind organizarea
şi funcţionarea Curţii de Conturi,
republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 238 din 3
aprilie 2014, cu modificările şi
completările ulterioare, alineatul
(10) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"(10)
Pensiile
de
serviciu
stabilite în condiţiile prezentei
legi se actualizează, din oficiu, în
fiecare an, cu rata medie anuală
a inflaţiei, indicator definitiv,
cunoscut la data de 1 ianuarie a
fiecărui an în care se face
actualizarea şi comunicat de
Institutul Naţional de Statistică.
Dacă în urma actualizării rezultă
o pensie mai mică, se păstrează
pensia aflată în plată."

Nemodificat
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Nr.
crt.
9.

Text
ordonanţa de urgenţă
Art.VI. - La articolul 49 din __
Legea
nr.
96/2006
privind
Statutul
deputaţilor
şi
al
senatorilor,
republicată
în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 49 din 22 ianuarie
2016, cu completările ulterioare,
alineatul (6) se modifică şi va
avea următorul cuprins:
"(6) Indemnizaţia pentru limită
de vârstă se actualizează din
oficiu, în fiecare an, cu rata
medie
anuală
a
inflaţiei,
indicator definitiv, cunoscut la
data de 1 ianuarie a fiecărui an
în care se face actualizarea şi
comunicat de Institutul Naţional
de Statistică. Dacă în urma
actualizării
rezultă
o
indemnizaţie pentru limită de
vârstă mai mică, se menţine
indemnizaţia pentru limită de
vârstă aflată în plată."

Text
adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autor amendament)
1. Articolul VI se abrogă.
Autori: membrii comisiei

Motivare
Textul a fost preluat şi
introdus
în
Legea
nr.96/2006
prin
modificările
aduse
acesteia
de
Legea
nr.203/2017.
Pentru evitarea dublei
reglementări,
este
necesară
abrogarea
textului
din
această
ordonanță de urgență.

10.
Art.VII. - Legea nr. 223/2015 __
privind pensiile militare de stat,
publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 556 din
27 iulie 2015, cu modificările şi
completările
ulterioare,
se
modifică şi se completează după

2. La articolul VII punctul 2, Pentru
respectarea
articolul 59 se modifică şi va normelor
de tehnică
avea următorul cuprins:
legislativă.
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Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă
cum urmează:
1. La articolul 3, după litera
k) se introduc două noi
litere, literele l) şi m), cu
următorul cuprins:
"l) solda/salariu lunar net solda/salariul
lunar
brut
prevăzută/prevăzut la art. 28
alin. (1) din care se deduce
contribuţia individuală la bugetul
de stat, contribuţia individuală la
bugetul asigurărilor sociale de
sănătate şi impozitul pe venit,
potrivit legislaţiei în vigoare;
m) pensia netă - pensia militară
de stat stabilită în cuantum brut
din care se deduce impozitul pe
venit,
potrivit
legislaţiei
în
vigoare."
2. Articolul 59 se modifică şi
va avea următorul cuprins:
"Art.59. - Cuantumul pensiilor
militare de stat se actualizează,
din oficiu, în fiecare an, cu rata
medie
anuală
a
inflaţiei,
indicator definitiv, cunoscut la
data de 1 ianuarie a fiecărui an
în care se face actualizarea şi
comunicat de Institutul Naţional
de Statistică. Dacă în urma
actualizării rezultă un cuantum

Text
adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autor amendament)

Motivare

Pct.1 nemodificat

"Art.59. - Cuantumul pensiilor
militare de stat aflate în plată Pentru
se actualizează, din oficiu, în textului.
fiecare an, cu rata medie anuală
a inflaţiei, indicator definitiv,
cunoscut la data de 1 ianuarie a
fiecărui an în care se face
actualizarea şi comunicat de
Institutul Naţional de Statistică.
Dacă în urma actualizării rezultă

claritatea

9/14

Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă
al pensiei mai mic, se păstrează
cuantumul pensiei aflat în plată."

Text
adoptat de Senat

3. Articolul 60 se modifică şi
va avea următorul cuprins:
"Art.60. - La stabilirea pensiei
militare de stat, pensia netă nu
poate fi mai mare decât media
soldelor/salariilor lunare nete
corespunzătoare
soldelor/
salariilor lunare brute cuprinse în
baza de calcul al pensiei."

Text propus de Comisie
(autor amendament)
un cuantum al pensiei mai mic,
se păstrează cuantumul pensiei
aflat în plată."

Motivare

Pct.3 nemodificat

Autori: membrii comisiei

11.
Art.VIII.
Cererile
de
pensionare
înregistrate
şi
nesoluţionate până la data de 15
septembrie 2017 se soluţionează
conform
normelor
legale
existente la data deschiderii
drepturilor
de
pensii
şi
asigurări sociale.

1. Articolul VIII se modifică Devine pct.3 nemodificat
și va avea următorul cuprins:
“Art.VIII.
Cererile
de
pensionare
înregistrate
şi
nesoluţionate până la data de 15
septembrie 2017 se soluţionează
conform
normelor
legale
existente la data înregistrării
cererii.”

Pentru
respectarea
normelor
de tehnică
legislativă.

12.
Art. IX. - (1) Cuantumul net al __
pensiilor de serviciu stabilite în
baza
prevederilor Legii nr.
223/2007
privind
Statutul
personalului
aeronautic
civil
navigant profesionist din aviaţia
civilă
din
România,
cu

4. Articolul IX se modifică și
va avea următorul cuprins:
„Art. IX. - (1) Cuantumul net al
pensiilor de serviciu stabilite în
baza
prevederilor Legii nr.
223/2007
privind
Statutul
personalului
aeronautic
civil

Textul a fost preluat şi
introdus
în
Legea
nr.96/2006
prin
modificările
aduse
acesteia
de
Legea
nr.203/2017.
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Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă
modificările
şi
completările
ulterioare, Legii nr. 567/2004
privind
statutul
personalului
auxiliar
de
specialitate
al
instanţelor judecătoreşti si al
parchetelor de pe lângă acestea
şi
al
personalului
care
funcţionează
în
cadrul
Institutului Naţional de Expertize
Criminalistice, cu modificările şi
completările ulterioare, Legii nr.
7/2006
privind
statutul
funcţionarului
public
parlamentar,
republicată,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare, Legii nr. 216/2015
privind acordarea pensiei de
serviciu
membrilor
Corpului
diplomatic
si
consular
al
României, Legii nr. 94/1992
privind
organizarea
şi
funcţionarea Curţii de Conturi,
cu modificările şi completările
ulterioare,
precum
şi
indemnizaţia pentru limită de
vârstă, prevăzută de Legea
nr. 96/2006 privind Statutul
deputaţilor şi al senatorilor,
republicată, cu completările
ulterioare, nu poate fi mai
mare decât media venitului net
corespunzător
venitului
brut
care a constituit baza de calcul

Text
adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autor amendament)
navigant profesionist din aviaţia
civilă
din
România,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare, Legii nr. 567/2004
privind
statutul
personalului
auxiliar
de
specialitate
al
instanţelor judecătoreşti si al
parchetelor de pe lângă acestea
şi
al
personalului
care
funcţionează
în
cadrul
Institutului Naţional de Expertize
Criminalistice, cu modificările şi
completările
ulterioare, Legii
nr.7/2006
privind
statutul
funcţionarului
public
parlamentar,
republicată,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare, Legii nr. 216/2015
privind acordarea pensiei de
serviciu
membrilor
Corpului
diplomatic
si
consular
al
României, Legii nr. 94/1992
privind
organizarea
şi
funcţionarea Curţii de Conturi,
cu modificările şi completările
ulterioare, nu poate fi mai mare
decât
media
venitului
net
corespunzător
venitului
brut
care a constituit baza de calcul
al pensiei de serviciu.

Motivare
Pentru evitarea dublei
reglementări,
este
necesară
eliminarea
textului
care
face
referire la indemnizaţia
pentru limită de vârstă
din această ordonanță
de urgență.
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Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă
al pensiei de serviciu, respectiv
al indemnizaţiei pentru limită
de vârstă.
(2)
Pensia
de
serviciu
netă/indemnizaţia
pentru
limită
de
vârstă
netă
reprezintă
pensia
de
serviciu/indemnizaţia pentru
limită de vârstă stabilită în
cuantum brut din care se deduce
impozitul pe venit, potrivit
legislaţiei în vigoare.
(3) Venitul net reprezintă venitul
brut care a constituit baza de
calcul
al
pensiei
de
serviciu/indemnizaţiei pentru
limită de vârstă din care s-au
dedus
contribuţiile
sociale
obligatorii şi impozitul pe venit,
potrivit legislaţiei în vigoare.

Text
adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autor amendament)

(2) Pensia de serviciu netă
reprezintă pensia de serviciu
stabilită în cuantum brut din
care se deduce impozitul pe
venit,
potrivit
legislaţiei
în
vigoare.

(3) Venitul net reprezintă venitul
brut care a constituit baza de
calcul al pensiei de serviciu din
care s-au dedus contribuţiile
sociale obligatorii şi impozitul pe
venit,
potrivit
legislaţiei
în
vigoare.”

Motivare

Textul eliminat de la
alin.(2) şi (3) a fost
preluat şi introdus în
Legea nr.96/2006 prin
modificările
aduse
acesteia
de
Legea
nr.203/2017.
Pentru evitarea dublei
reglementări,
este
necesară
abrogarea
sintagmei din această
ordonanță de urgență.

Autori: membrii comisiei
13.
__

2. La articolul IX, după Devine pct.5 nemodificat
alineatul (3) se introduce un
nou alineat, alin.(4), cu
următorul cuprins:
“(4) Adeverința-tip întocmită de
angajator va cuprinde, pe lângă
elementele necesare stabilirii
pensiei de serviciu, potrivit legii,
și venitul net așa cum este
definit la alin.(3).”

Pentru
respectarea
normelor
de tehnică
legislativă.
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Nr.
crt.
14.

Text
ordonanţa de urgenţă

Text
adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autor amendament)

Art.X. - Prevederile art.VII pct.3 __
şi ale art.IX alin.(1) intră în
vigoare
la
data
de
15
septembrie 2017.

Nemodificat

__

6. După articolul X se
introduce un nou articol,
articolul XI, cu următorul
cuprins:
“Art.XI. - (1) Pentru persoanele
ale căror pensii de serviciu s-au
stabilit
anterior datei de 15
septembrie 2017, actualizarea
pensiei de serviciu se va efectua
prin aplicarea la cuantumul brut
al pensiei de serviciu a ratei
medii anuale a inflaţiei, indicator
definitiv, cunoscut la data de 1
ianuarie a fiecărui an în care se
face actualizarea şi comunicat
de
Institutul
Naţional
de
Statistică.
(2) În cazul persoanelor ale
căror pensii de serviciu se
stabilesc începând cu data de 15
septembrie 2017, actualizarea
pensiei de serviciu se efectuează
prin aplicarea ratei medii anuale
a inflației, indicator definitiv,
cunoscut la data de 1 ianuarie a
fiecărui an în care se face

Motivare

15.
__

Pentru a reglementa
situația
actualizărilor
întrucât textul conduce
la
ideea
că
se
actualizează
doar
pensiile brute (regula
generală
de
actualizare), situație în
care
pensia
netă
cuvenită rezultată din
plafonarea prevăzută de
art.IX
ar
rămâne
“înghețată” la momentul
stabilirii.
Totodată din text nu
rezultă cu claritate că se
actualizează și pensiile
de urmaș acordate în
baza legilor speciale.
Subliniem
faptul
că
introducerea
acestei
reglementări
este
absolut necesară pentru
înlăturarea
interpretărilor diferite.
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Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă

Text
adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autor amendament)
actualizarea şi comunicat de
Institutul Naţional de Statistică
astfel:
a) la cuantumul brut al pensiei
de serviciu în situaţia în care
cuantumul net al acesteia,
calculat potrivit art.IX alin.(2),
este mai mic decât media
venitului
net
corespunzător
venitului brut care a constituit
baza de calcul al pensiei de
serviciu;
b) atât la cuantumul brut, cât şi
la cuantumul net cuvenit sau
aflat în plată al pensiei de
serviciu, în situaţia în care
cuantumul net al acesteia,
calculat la potrivit art.IX alin.(2),
este egal cu media venitului net
corespunzător
venitului
brut
care a constituit baza de calcul
al pensiei de serviciu;
(3) Dispozițiile prevăzute la
alin.(1) și alin. (2) se aplică și
pensiei de urmaș acordată din
pensia de serviciu în baza legii
speciale.”

Motivare

Autori: membrii comisiei
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