Punctul de pensie creÅŸte la 1265 de lei de la 1 septembrie
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Noua lege a pensiilor, adoptatÄƒ de Parlament. Proiectul, iniÅ£iat de fostul Ministru al Muncii, OlguÅ£a Vasilescu, prevede
creÅŸterea treptatÄƒ a punctului de pensie, pânÄƒ în 2021.

În calitate de for decizional, Camera DeputaÅ£ilor a adoptat Legea Pensiilor cu 197 de voturi pentru ÅŸi 70 de abÅ£ineri. Nu
au fost voturi împotrivÄƒ. Conform prevederilor, actul normativ stipuleazÄƒ o creÅŸtere treptatÄƒ a punctului de pensie, înc
din acest an, pânÄƒ în 2021.

"AstÄƒzi am dat vot final pe noua Lege a pensiilor! Era nevoie sÄƒ punem ordine în sistemul de pensii, sÄƒ eliminÄƒm
inechitÄƒÅ£ile ÅŸi nedreptÄƒÅ£ile ÅŸi, poate cel mai important, sÄƒ aducem majorÄƒri consistente ale veniturilor pension
de la 1 septembrie 2019 punctul de pensie va creÅŸte la 1.265 de lei, în 2020 va ajunge la 1.775 de lei ÅŸi la 1.875 de lei în
2021", afirmÄƒ preÅŸedintele Camerei, Marcel Ciolacu.
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... (video) BMW Seria 6 - distrus de flÄƒcÄƒri! Este a doua oarÄƒ când proprietarul autoturismului ...

Noua lege a pensiilor a primit marÅ£i undÄƒ verde în comisiile de specialitate din Camera DeputaÅ£ilor, dupÄƒ ce au fÄƒcu
unele modificÄƒri care au fost cerute de Curtea ConstituÅ£ionalÄƒ. Astfel, s-au adus schimbÄƒri definiÅ£iei stagiului minim
cotizare, fiind eliminatÄƒ referirea la pensia de invaliditate. A fost modificatÄƒ ÅŸi definiÅ£ia pensionarului, fiind eliminat
stagiul minim de 15 ani pentru acordarea pensiei de invaliditate. Acum, conform definiÅ£iei, pensionarul este ?persoana
care beneficiazÄƒ de una din categoriile de pensii prevÄƒzute de prezenta lege".

Curtea ConstituÅ£ionalÄƒ declarase arÅ£ial neconstituÅ£ionalÄƒ legea pensiilor în martie, dupÄƒ sesizÄƒrile fÄƒcute de PN
USR. SÄƒptÄƒmâna trecutÄƒ, legea pensiilor a fost respinsÄƒ de Senat, unde avea nevoie de 65 de voturi pentru, dar a primit
65. Premierul Viorica DÄƒncilÄƒ a spus ulterior cÄƒ legea va fi aprobatÄƒ în Camera DeputaÅ£ilor, ceea ce s-a ÅŸi întâmpl
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