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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
Bucureşti, 17 mai 2010 

Nr. 27/187 
 
 

R A P O R T 

asupra propunerii legislative privind modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 209/2008 pentru modificarea Legii nr. 

19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 

asigurări sociale, aprobată prin Legea nr. 155/2009 

 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin 

adresa nr. Plx 90 din 16 martie 2010, cu dezbaterea pe fond în procedură 

obişnuită a propunerii legislative privind modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 209/2008 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 

privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, 

aprobată prin Legea nr. 155/2009. 

 

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr. 1051/21.09.2009) 

• avizul negativ al Consiliului Economic şi Social (nr. 2060/05.10.2009) 

• avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 

(nr.22/121/31.03.2010) 

• avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

(nr.31/182/13.04.2010) 

• avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.37/286/31.03.2010) 

• punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.159/25.01.2010). 

 



 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

art.II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.209/2008 pentru 

modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte 

drepturi de asigurări sociale, în sensul acordării pensiilor recalculate în 

funcţie de activitatea desfăşurată în locuri încadrate în grupa I şi/ sau 

grupa II de muncă începând cu data de 01 noiembrie 2009, iar punctajul 

mediu anual să se adauge la punctajul mediu anual cuvenit sau aflat în 

plată în luna octombrie 2009. 

 

Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea  

iniţiativei legislative din următoarele considerente: 

- implementarea dispoziţiilor cuprinse în propunerea legislativă 

conduce la majorarea cheltuielilor bugetare într-un context economic 

nefavorabil având în vedere constrângerile financiare asumate de România 

în acordurile cu organismele financiare internaţionale; 

- iniţiatorii nu au identificat sursele financiare necesare aplicării 

măsurilor propuse, încălcându-se astfel atât dispoziţiile art.138 alin.(5) din 

Constituţia României, cât şi cele ale art.15 alin.(1) din Legea finanţelor 

publice, cu modificările ulterioare, potrivit cărora orice proiect de act 

normativ a cărui aplicare atrage „micşorarea veniturilor sau majorarea 

cheltuielilor aprobate prin buget trebuie să prevadă şi mijloacele necesare 

pentru acoperirea minusului de venituri sau creşterea cheltuielilor“.  

 

 Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, 

conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 

 

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din data de 11 

mai 2010 au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor: 

- d-na Doina Pârcălabu - preşedintele Casei Naţionale de Pensii şi 

alte Drepturi de Asigurări Sociale 
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- d-na Gabriela Mateescu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale 

- d-l Ştefan Rădeanu, membru al Consiliului Economic şi Social. 

 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi, din totalul de 19 

membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (6 voturi 

împotrivă şi o abţinere). 

 

Propunerea legislativă a fost  respinsă de Senat în şedinţa din 8 

martie 2010. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor.  

  
 
 

 
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 

 Victor Paul Dobre    Kerekes Karoly 
         
 
 
 
 
 
 
 
Şef serviciu,  
Consilier parlamentar Elena MESAROŞ 

    
 Întocmit, 

Consilier parlamentar Elena 
ANGHEL 
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