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Privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru  

modificarea Legii asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor  

din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne  

și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri  nr. 1544/1993 

--------------------------------------- 

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului Avizul asupra proiectului de lege 

pentru modificarea Legii asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din 

corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne și din cadrul 

Inspectoratului General de Carabinieri nr. 1544/1993. 

 

 
Prim-ministru      ION CHICU 

 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor      Serghei PUȘCUȚA 

 

Ministrul sănătății, 

muncii și protecţiei sociale    Viorica Dumbrăveanu 

 

Ministrul justiţiei      Fadei Nagacevschi 
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                Aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 

 

AVIZ 

asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii asigurării  

cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă  

și din trupele organelor afacerilor interne și din cadrul  

Inspectoratului General de Carabinieri nr. 1544/1993 

 

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea Legii asigurării 

cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele 

organelor afacerilor interne și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri nr. 

1544/1993, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă (nr. 251 din 5 noiembrie 2019) 

de către un grup de deputați în Parlament, și comunică următoarele.  

Scopul proiectului de lege constă în sporirea gradului de protecție socială a 

beneficiarilor de pensie pentru pierderea întreținătorului, stabilite în conformitate 

cu prevederile Legii asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de 

comandă și din trupele organelor afacerilor interne și din cadrul Inspectoratului 

General de Carabinieri nr.1544/1993. 

Proiectul de lege propune majorarea cuantumului pensiilor pentru pierderea 

întreținătorului de la 30% și 40% din câștigul întreținătorului, cât constituie în 

prezent, la 50%, în cazul aplicării Legii asigurării cu pensii a militarilor și a 

persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne și 

din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri nr. 1544/1993. Astfel, se va 

asigura aplicarea aceluiași principiu prevăzut în Legea nr. 156/1998 privind 

sistemul public de pensii, conform căruia pensiile de urmaș se calculează în 

mărime de 50% pentru fiecare urmaș. 

În contextul celor expuse și luând în considerare angajamentele deja 

asumate în proiectele legilor bugetare respective pentru anul 2020, proiectul de 

lege se susține, cu intrarea în vigoare a acestuia începând cu 1 ianuarie 2021, în 

vederea asigurării planificării procesului bugetar pe termen mediu (2021-2023). 

Astfel, se propune expunerea art. II în următoarea formulare:  

„Art. II. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2021. 

(2) Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi, va 

aduce actele sale normative în concordanţă cu aceasta. 

(3) Casa Naţională de Asigurări Sociale va reexamina, în conformitate cu 

prezenta lege, pensiile categoriilor de beneficiari prevăzute la art. 31 din Legea 

asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din 

trupele organelor afacerilor interne și din cadrul Inspectoratului General de 

Carabinieri nr. 1544/1993, stabilite până la 1 ianuarie 2021. În cazul în care 

cuantumul pensiei după reexaminare este mai mic decât cuantumul pensiei aflat în 

plată, se acordă pensia de până la reexaminare, care nu poate fi mai mică decât 

cuantumul alocației sociale pentru pierderea întreținătorului.ˮ 
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