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 Proiect de lege privind sistemul public de pensii 

AMENDAMENTE

N
r.
cr
t.

Articol actual
Proiect al Noii Legi a pensiilor

Propunere de modificare  
(cum  arată  articolul  în  forma  propusă
spre modificare)

Motivare

1 Art.  3.  -  ș) pensionar  –  persoana  care
beneficiază de pensie de asigurări sociale
și  a  realizat  cel  puțin  stagiul  minim de
cotizare de 15 ani, precum şi nevăzătorii
care au realizat 1/3 din stagiul complet de
cotizare.

Art.  3.  -  ș)  pensionar  –  persoana  care
beneficiază de pensie de asigurări sociale
și  a  realizat  cel  puțin  stagiul  minim de
cotizare de 15 ani, precum şi  persoanele
încadrate în  grad  de  handicap  grav
care au realizat 1/3 din stagiul complet de
cotizare.

Conform Constituţiei României, cetăţenii români au drepturi
egale. S-a propus modificarea Art. 3 lit. ș) din Proiectul Noii
Legi a pensiilor prin înlocuirea sintagmei „nevăzătorii” cu
„persoanele încadrate în grad de handicap grav”. 

https://www.senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=L629&an_cls=2018


2 Art. 52 - Persoanele care au realizat un
stagiu de cotizare în condiţii de handicap
beneficiază  de  reducerea  vârstelor
standard  de  pensionare  prevăzute  în
anexa  nr.  5,  în  funcţie  de  gradul  de
handicap,  dovedit  cu  certificat  de
încadrare  în  grad  și  tip  de  handicap  cu
valabilitate  permanentă,  după  cum
urmează:

a)  cu  15  ani,  în  situaţia  asiguraţilor  cu
handicap  grav,  dacă  au  realizat,  în
condiţii  de  handicap  grav,  cel  puţin
stagiul minim de cotizare;
b)  cu  10  ani,  în  situaţia  asiguraţilor  cu
handicap  accentuat,  dacă  au  realizat,  în
condiţii de handicap accentuat, un stagiu
de cotizare de cel puţin 20 de ani;
c)  cu  10  ani,  în  situaţia  asiguraţilor  cu
handicap  mediu,  dacă  au  realizat,  în
condiţii  de  handicap  mediu,  stagiul
complet de cotizare.

Art.  52 -  Persoanele care au realizat un
stagiu de cotizare în condiţii de handicap
beneficiază  de  reducerea  vârstelor
standard  de  pensionare  prevăzute  în
anexa  nr.  5,  în  funcţie  de  gradul  de
handicap,  dovedit  cu  certificat  de
încadrare  în  grad  și  tip  de  handicap  cu
valabilitate  permanentă,  după  cum
urmează:

b) cu 10 ani, în situaţia asiguraţilor cu
handicap  accentuat,  dacă  au  realizat,
în  condiţii  de  handicap accentuat,  un
stagiu  de  cotizare  de  cel  puţin  20  de
ani;
c) cu 10 ani, în situaţia asiguraţilor cu
handicap  mediu,  dacă  au  realizat,  în
condiţii  de  handicap  mediu,  stagiul
complet de cotizare.

Potrivit  legislației  din  România,  persoanele  încadrate  în
același  grad  de  handicap  au  drepturi  egale.
Sintagma ,,persoanele cu handicap’’, de la art. 52 lit. a), a
fost introdusă la art.  53, unde sunt  stabilite condițiile  de
pensionare pentru nevăzători.

Se încalcă principiul constituțional al egalității, dar și
propriul  principiu  statuat  la  art.  2  lit.  d):  principiul
egalităţii, potrivit căruia asigurații care au realizat cel
puțin stagiul  minim de cotizare în sistemul public  de
pensii,  beneficiază de tratament nediscriminatoriu,  în
ceea ce  priveşte  drepturile  şi  obligaţiile  prevăzute  de
lege.

În forma actuală a Legii pensiilor numai nevăzătorii
se  pot  pensiona   indiferent  de  vârstă,  dacă  au
realizat în condiții de handicap grav cel puţin 1/3
din stagiul complet de cotizare. Cumularea pensiei
cu  salariul  constituie  un  motiv  important  ca
persoana cu handicap să rămână angajată.

3 Art.  53  –  Nevăzătorii  beneficiază  de
pensie pentru limită de vârstă, indiferent
de  vârstă,  dacă  au  realizat  ca  nevăzător
cel  puţin  1/3  din  stagiul  complet  de
cotizare.

Art.  53  –  Persoanele  cu  handicap  grav
beneficiază  de  pensie  pentru  limită  de
vârstă,  indiferent  de  vârstă,  dacă  au
realizat ca persoană cu handicap grav cel
puţin 1/3 din stagiul complet de cotizare.

S-a înlocuit  sintagma  „nevăzător/i”  cu  „persoană/e  cu
handicap grav”, în acord cu motivarea de la art. 52.



4 Art. 86 indice 1.
Valoarea punctului de referintă, 
prevazută la art. 85 (1) în cazul 
persoanelor care au realizat un stagiu 
de cotizare în condiţii de handicap, se va
determina ca raportul dintre valoarea 
punctului de pensie și stagiul de cotizare
prevăzut de norma specială, la data 
pensionării, pentru femei și pentru 
bărbați, în funcție de gradul de 
handicap, dovedit cu certificat de 
încadrare în grad și tip de handicap cu 
valabilitate permanentă. 

Propunerea are rolul de a păstra pensia la un cuantum 
corect în raport de stagiile persoanelor cu handicap grav 
și accentuat (bărbați și femei) care sunt mai mici, 
respectiv 10 ani-11,8 ani la handicap grav și 15 ani - 23,6
ani la handicap accentuat, decât stagiul standard de 25 de
ani, stabilit în Proiectul Noii Legi a Pensiilor, pentru 
toate categoriile de persoane.


