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RAPORT 
asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind 

sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 
 
 

 
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 Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi 
de asigurări sociale, trimisă cu adresa nr.P.L.-X 211 din 14 aprilie 2004. 
 
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizele primite de la Consiliul 
Legislativ, Consiliul Economic şi Social, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, precum şi 
punctul de vedere al Guvernului. 
 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, în sensul: 

• introducerii posibilităţii ca pensionarul, soţ supravieţuitor, să beneficieze şi de 25% din 
pensia soţului decedat 

• includerii în baza de calcul a pensiei pentru limită de vârstă, pentru cei pensionaţi înainte 
de intrarea în vigoare a Legi nr.19/2000, a perioadei asimilate stagiului de cotizare 
prevăzută de art.38 alin.(1) lit.b), respectiv perioada necontributivă în care au urmat 
cursurile de zi ale învăţământului universitar. 

 
Comisia propune Plenului respingerea iniţiativei legislative întrucât, potrivit art.7 alin.(3) din 
Legea nr.19/2000, în sistemul public asiguraţii nu pot beneficia concomitent de două sau mai 
multe prestări de asigurări sociale pentru acelaşi risc asigurat - în cazul de faţă, cel al bătrâneţii -
, cu excepţia celor pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, iar 
alăturarea la aceste excepţii a cumulului pensiei proprii cu o fracţiune din pensia altui asigurat 
(soţul decedat) nu poate fi admisă, deoarece natura prestaţiilor respective este diferită. 
În ceea ce priveşte ideea includerii în baza de calcul a pensiei pentru limită de vârstă, a 
perioadei necontributive în care asiguraţii au urmat cursurile de zi ale învăţământului 
universitar, ea este reţinută şi va fi valorificată până la finalizarea mandatului, printr-o 
propunere legislativă comună a membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, aflată în 
procedură parlamentară. 

 
2. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor 

art.73 alin.(3) din Constituţie, republicată, şi a fost respinsă de Senat în şedinţa din 5 aprilie 
2004. 
 

3. La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi, din totalul de 21 membri ai comisiei. 
 

 

Administrator



 

La dezbaterea propunerii legislative a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art.51 
şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, d-na Doina Păuna – director în cadrul Casei 
Naţionale de Pensii şi alte drepturi de Asigurări Sociale. 
 

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 27 aprilie 2004, Comisia a propus 
respingerea iniţiative legislative cu 10 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 2 abţineri. 

 
 
 
 
PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Smaranda DOBRESCU   Ion MÎNZÎNĂ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Consilier Elena ANGHEL 
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