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RAPORT 
asupra propunerii legislative pentru modificarea art.180 din Legea nr.19/2000 
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1. În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, cu 

modificările şi completările intervenite prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.23/2003, 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată pentru dezbatere pe fond cu 
propunerea legislativă pentru modificarea art.180 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public 
de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, trimisă cu adresa nr. P.l.X - 163 din 29 martie 
2004. 
 
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizele primite de la Consiliul 
Legislativ, Consiliul Economic şi Social, punctul de vedere al Guvernului şi avizele de la 
următoarele comisii: 

• Comisia pentru buget, finanţe şi bănci; 
• Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale. 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea articolului 180 din Legea 
nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu 
modificările şi completările ulterioare, în sensul preluării fostelor dispoziţii din art.180 în 
redactarea avută până la data modificării prin ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.49/2001, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.338/2002, cu motivarea că modalitatea de 
recalculare a pensiilor propusă în forma iniţială a legii este “mai justă” decât cea prevăzută de 
actualul text al art.180. 
 
Comisia propune Plenului respingerea iniţiativei legislative din următoarele considente: 
- operaţiunea de recalculare necesită mult timp şi personal suplimentar, având în vedere că 

există peste 6 milioane de pensionari; 
- aplicarea, în cazul vechilor pensionari, a formulei de calcul din Legea nr.19/2000, care 

prevede alte condiţii de stagiu de cotizare şi vârstă, ar crea inechităţi şi mai mari între aceşti 
pensionari şi cei înscrişi la pensie în baza Legii nr.19/2000; 

- acelaşi fenomen s-ar înregistra şi în cazul celor pensionaţi cu reducere de vârstă conform 
legislaţiei anterioare pentru activitatea desfăşurată în grupe superioare de muncă, întrucât 
Legea nr.19/2000 nu conţine prevederi conform cărora, pentru sporul de grupă, să se 
calculeze punctaj; 

 
- persoanele ale căror drepturi de pensie au fost stabilite înainte de data intrării în vigoare a 

Legii nr.19/2000 sunt supuse unui regim juridic diferit în ce priveşte condiţiile de stabilire a 
pensiei pentru limită de vârstă şi ca atare, nu se află într-o situaţie identică cu persoanele ale 
căror drepturi s-au deschis în baza Legii nr.19/2000, situaţie care să justifice aplicarea unui 
tratament egal; 

- extinderea prevederilor Legii nr.19/2000 asupra unor situaţii din trecut ar avea efect 
retroactiv, ceea ce contravine dispoziţiilor art.15 din Constituţie, republicată. 
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2. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor 
art.73 alin.(3) din Constituţie, republicată. 
 

3. La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi, din totalul de 21 membri ai 
comisiei. 

 
La dezbaterea propunerii legislative au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile 
art.51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor: 
- d-na Daniela Ciobotaru, şef serviciu în cadrul Casei Naţionale de Pensii şi alte drepturi de 

Asigurări Sociale 
- d-na Gabriela Mateescu, şef serviciu în cadrul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi 

Familiei. 
 

4. Propunerea legislativă, potrivit art.75 din Constituţie şi art.86 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 
  

În urma dezbaterilor în şedinţa din data de 14 aprilie 2004, Comisia a propus 
respingerea propunerii legislative cu 14 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
Smaranda DOBRESCU    Ion MÎNZÎNĂ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Consilier Elena ANGHEL 
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