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AVIZ COMUN
asupra proiectuEui de Lege pentru aprobarea Ordonan|ei de urgen|a 
a Guvernului nr.135/2020 cu privire Ea rectificarea bugetuiui de stat 

pe anul 2020, modificarea unor acte normative stabilirea unor
masuri bugetare

In conformitate cu prevederile art.21 din RegulamentuI activitaplor 

comune ale Camerei Deputaplor Senatului, repubUcat, Comisia pentru 

munca §i protectie sociala a Camerei Deputatiior si Comisia pentru munca, 
famiiie §i protectie sociala a Senatului au fost sesizate, spre dezbatere §i 
avizare, cu proiectui de Lege pentru aprobarea Ordonanfei de urgent;a 

a GuvernuEuf nr. 135/2020 cu privire Ea rectificarea bugetuiui de stat 

pe anuS 2020, modificarea unor acte normative §i stabiEirea unor 

masuri bugetare, trimis comisiilor cu adresele nr. PLx 491/2020, 
respectiv nr. L578/2020.

Potrivit prevederilor art.22 din RegulamentuI activitatllor comune ale 

Camerei Deputaplor Senatului, repubUcat, membrii comisiilor reunite au 

. examinat proiectui de lege mai sus mentionat m §edinta comuna, online, din 

7 septembrie 2020.

In urma finalizarii dezbaterilor, membrii comisiilor reunite au hotarat, 

cu majoritat^e de voturi (9 abtineri), avizarea favorabUa a proiectului de 

lege cu amendamenter rebate m anexa la prezentui aviz.

PRE§EDWTE,
Deputat Adriali SOLQM.ON Senator I

EDINTE,
Ion ROTARU
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ANEXA

AMENDAMENTE ADMISE

Nr. Text initial
ordonanta de urgenta

Text propus de Comisie 
(autor amendament) Motivarecrt.

1.
Ment,inerea valorii punctului de pensie, 
a§a cum este prevazut in lege, la 
valoarea de 1775 lei, in scopul pastrarii 
calendarului privind majorarea 
punctului de pensie pana la intrarea in 
vigoare, in integralitate, a Legii privind 
sistemul public de pensii.

Art.42. - La articolul 86 alineatui {2) din Legea 
nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, 
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 
nr. 563 din 9 iulie 2019, cu modificarile ulterioare, 
litera b) se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
"b) la data de 1 septembrie 2020 - 1.442 lei;"

Articolul 42 se abroga.

Autori: membrii Comisiilor 
aparp'nand grupului parlamentar 
al PSD

2.
Pentru majorarea salariilor de baza 
stabilite pentru personalul didactic de 
predare, personalul didactic auxiliar, 
personalul didactic de conducere §i 
personalul de indrumare §i control din 
invatamant.

Art.43. - La articolul 38 alineatui (41) din Legea- 
cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 
platit din fonduri publice, publicata in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 
2017, cu modificarile §i completarile ulterioare, litera 
c) se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
"c) incepand cu 1 septembrie 2021 de salariile de 
baza prevazute de lege pentru anul 2022."

Articolul 43 se abroga.

Autori: membrii Comisiilor 
aparpnand grupului parlamentar 
al PSD
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