
 

 
 

1

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 SENATUL 

 
Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială 
 

 Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială  

 
Nr.4c-9/176/25.02.2021  Nr.XXVII/31/25.02.2021 
 
 

AVIZ  COMUN 
asupra proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de 

stat pe anul 2021 
 
 

 În conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul 

activităților comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, 

republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a Camerei 

Deputaților și Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială 

a Senatului au fost sesizate, spre dezbatere şi avizare, cu 

proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe 

anul 202 , trimis comisiilor cu adresele nr. PLx 110/2021 din 

23.02.2021, respectiv nr. L 36/23.02.2021 . 

Potrivit prevederilor art.22 din Regulamentul activităților 

comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, membrii 

comisiilor reunite au examinat proiectul de lege mai sus 

menţionat în şedinţa comună din 25 februarie 2021. 
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiilor reunite au 

hotărât, cu majoritate de voturi (13 voturi împotrivă și 0 

abțineri), avizarea favorabilă a proiectului de lege cu 

amendamente respinse, redate în anexa care face parte din 

prezentul aviz. 

 

PREŞEDINTE, 
Deputat  

Oana Silvia ŢOIU 
 

PREŞEDINTE, 
Senator  

Ştefan PĂLĂRIE 
 
 
 
 

SECRETAR, 
Deputat  

Eugen NEAŢĂ 

 

 
 
 
 

SECRETAR, 
Senator  

Sorin Vlaşin 
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ANEXA  
 

AMENDAMENTE RESPINSE 
 

În urma dezbaterilor, Comisiile au respins următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/ 

grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 
(numai pt. 

comisii)
1.  

 
           

Art.15. – Câştigul salarial mediu brut 
utilizat la fundamentarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 
2021 este de 5.380 lei.  

 
 

           
Art.15. – Câştigul salarial mediu 
brut utilizat la fundamentarea 
bugetului asigurărilor sociale de 
stat pe anul 2021 este de 5.429 lei.  

 
Autori: deputaţi Adrian Solomon, 
Irinel Ioan Stativă, Eduard Andrei 
Popica şi senator Gabriela Creţu +  
Grup parlamentar PSD 
 

 
Nu se justifică diminuarea 
câştigului salarial mediu brut 
utilizat la fundamentarea 
bugetului asigurărilor sociale 
de stat, cu atât mai mult cu cât, 
din datele comunicate de INS, 
media câştigurilor salariale 
medii brute realizate în anul 
2020 a fost de 5396 lei, în 
ultimul trimestru din 2020 
media fiind de 5641 lei. 
 
Sursa: Fondul de rezervă al 
prim-ministrului 
 
 
 
 
 
 

 
Respins la vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/ 

grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 
(numai pt. 

comisii)
2.   

__ 
La capitolul 3, dispoziții finale, din 
Proiectul de lege privind bugetul 
asigurărilor sociale de stat pe anul 
2021, după art. 15 se introduc doua 
noi articole, respectiv articolele 151 și 
152, cu următorul cuprins: 
„Art. 151. – Începând cu prima zi a 
lunii următoare intrării în vigoare a 
prezentei legi, nivelul indemnizației 
sociale pentru pensionari prevăzută de 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 6/2009 privind instituirea pensiei 
sociale minime garantate, aprobată 
prin Legea nr. 196/2009, cu 
modificările ulterioare, este de 984 lei 
pentru cei cu o vechime contributivă 
la fondul de pensii de până la 10 ani și 
de 1107 lei cu o vechime contributivă 
de peste 10 ani. 
 
Art. 152. – La art. 86 alin. (2) din 
Legea nr. 127/2019 privind sistemul 
public de pensii, publicată în 
Monitorul Oficial al României partea 
1, nr.563/09.07.2019, cu modificările 

Majorarea pensiei minime și a 
punctului de pensie sunt 
absolut necesare pentru 
asigurarea unui trai decent 
pentru pensionari. 
Aceste majorări sunt în 
concordanță cu prevederile 
Legii nr 127/2019 privind 
sistemul public de pensii, 
respectiv cu cele de la art, 86, 
prevederi ce au fost 
modificate prin OUG nr. 
135/2020. 
Necesarul pentru majorarea 
punctului de pensie pentru 
anul 2021 este în suma de 11,5 
mld. lei. 
 
Sursa de finanțare: 
Majorarea veniturilor 
bugetului de asigurări sociale 
de stat cu suma de 7,956 
miliarde lei, Venituri din 
contribuții din recuperare 
arierate – Buletin Fiscal

 
Respins la vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/ 

grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 
(numai pt. 

comisii)
ulterioare, litera c) se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
c) începând cu 1 septembrie 2020 – 
1442 lei; începând cu 1 aprilie 2021 – 
1775 lei; începând cu 1 septembrie 
2021 – 1875 lei. 
 
Autor:  
Ion Marcel Ciolacu, deputat PSD 
Grup Parlamentar PSD 

ANAF Trim III, diferența 
fiind suportată din subvenții 
de la bugetul de stat prin 
redistribuiri de la Capitolul 
Transferuri Anexa3/65 
Ministerul Finanțelor Acțiuni 
Generale 

3.   
Art.16. – Cuantumul ajutorului de 
deces se stabileşte, în condiţiile legii, 
în cazul: 
 
a) asiguratului sau pensionarului, la 

5.380 lei; 
b)  
b) unui membru de familie al 
asiguratului sau al pensionarului, la 
2.690 lei. 

 

 
Art.16. – Cuantumul ajutorului de 
deces se stabileşte, în condiţiile 
legii, în cazul: 
 
a)  asiguratului sau pensionarului, 
la 5.429 lei; 
 
b) unui membru de familie al 
asiguratului sau al pensionarului, la 
2.715 lei. 

 
Autori: deputaţi Adrian Solomon, 
Irinel Ioan Stativă, Eduard Andrei 
Popica şi senator Gabriela Creţu +  
Grup parlamentar PSD 

 
Nu se justifică diminuarea 
câştigului salarial mediu brut 
utilizat la fundamentarea 
bugetului asigurărilor sociale 
de stat. 
 
Sursa: Fondul de rezervă al 
prim-ministrului 

 
Respins la vot 
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