
ROMANIA

EXPUNERE DE MOTIVE

România traversează în prezent una dintre cele mai severe crize demografice, 
marcată atât printr-o scădere semnificativă a natalităţii, cât şi printr-o puternică migraţie 

internaţională a tinerilor. Potrivit estimărilor realizate până în prezent, se anticipează că 

această criză se va accentua puternic după anul 2030, în special ca rezultat al 
inconsistenţei politicilor pro-nataliste promovate în ultimii ani şi al retragerii de pe piaţa 

muncii a celei mai numeroase generaţii de angajaţi, ca urmare a împlinirii vârstei legale 

de pensionare.
Una dintre cele mai eficiente politici pronataliste din ultimele 2 decenii a fost 

reprezentată de adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.l48 din 3 noiembrie 

2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, prin care tinerii care au 

realizat în ultimele 12 luni venituri profesionale din diferite activităţi au dreptul să 

beneficieze de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul 
copilului cu handicap, de până la 3 ani. Fără această politică public, cu siguranţă că 

situaţia demografică din România ar fi fost mult mai gravă.
Cu toate acesta, chiar dacă părintele poate beneficia de indemnizaţia pentru 

creşterea copilului, acesta, din păcate, suferă pe termen lung din cauza prevederilor 
fostelor/actualei legi a pensiilor. Astfel, pentur perioada de 2 ani, respectiv 3 ani, în care 

părintele beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea copilului, punctajul de care 

beneficiază ca asigurat în sistemul public de pensii este unul cu totul descurajator. Astfel, 
pentru calculul punctajului lunar se utilizează 25% din câştigul salarial mediu brut lunar 
din perioadele respective. In aceste condiţii, un părinte (mamă/tată) care beneficiază de 

indemnizaţie pentru creşterea copilului pentru 2, 3 sau chiar 4 copii, atunci acesta va avea 

la finalul stagiului de cotizare un punctaj care nu-i va asigura un trai decent la pensie.
Aşadar, considerăm că în scopul stimulării tinerelor familii de a avea cel puţin 2 

copii, se impune ca pentru perioadele în care au beneficiat de indemnizaţia pentru 

creşterea copilului pentru calculul punctajului lunar să se utilizeze integral câştigul 
salarial mediu brut lunar pentru perioadele respective.
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Ţinem să precizăm că această măsură nu generează niciun fel de impact bugetar 
în următorii 10 ani, însă Vâ’stimula puternic tinerii activi pe piaţă"mtîncii'să'aibă'fămirif 

numeroase, având garanţia că perioadele afectate pentru îngrijirea copilui nu le generează 

un impact negativ asupra drepturilor viitoare la pensie.
Având în vedere argumentele prezentate mai sus, înaintăm Parlamentului 

României, spre dezbatere şi adoptare, prezenta propunere legislativă.

INIŢIATOR

Valentin-Ilie FĂGĂRĂŞIAN - Deputat PNL
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Tabel cu iniţiatorii propunerii legislative pentru modificarea alin.(8) al art.151 din

Legea nr.127/2019 privind sistemul public de pensii

Nr. Nume şi prenume Grup parlamentar Semnătura
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