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RAPORT 
asupra propunerii legislative pentru modificarea si completarea Legii 

nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari 
sociale, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului 

nr.49/2001 aprobata prin Legea nr.338/2002 
 
 

 
 În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru munca si protectie sociala a fost sesizata pentru dezbatere pe fond 
cu propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.19/2000 
privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, modificata si 
completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.49/2001 aprobata prin Legea 
nr.338/2002, trimisa cu adresa nr.255 din 2 iunie 2003. 
 
 La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizul primit de la 
Consiliul Legislativ si punctul de vedere al Guvernului. 

 
Comisia a fost sesizata cu dezbaterea si avizarea propunerii legislative mai 

sus mentionata în procedura obisnuita. 
 
Propunerea legislativa face parte din categoria legilor organice, conform 

prevederilor constitutionale, si are ca obiect de reglementare stabilirea unui alt 
punctaj pentru pensiile persoanelor din fostele unitati cooperatiste, precum si pentru 
pensiile taranilor care au contribuit la sistemul de pensii din zonele 
necooperativizate pâna la data intrarii în vigoare a Legii nr.80/1992, daca au realizat 
stagiul complet de cotizare. Totodata, se intentioneaza sa se refaca cadrul initial de 
aplicare al Legii nr.19/2000, instituind posibilitatea unui sistem de calculare a 
pensiilor care sa elimine în mod real inegalitatile dintre pensionarii cu aceleasi 
conditii de pensionare, ale caror date de pensionare diferite au determinat 
cuantumuri ale pensiei, respectiv punctaje diferite. 

 
Comisia propune Plenului respingerea propunerii legislative din urmatoarele 

considerente: 
1. În privinta recalcularii pensiilor în plata (art.180) initiatorii nu propun nici o 

formula de calcul a pensiilor; cea din Legea nr.19/2000 nu poate fi aplicata întrucât 
de-a lungul timpului, conditiile de vechime în munca au fost diferite. De exemplu, 
femeile s-au pensionat cu 20 de ani vechime conform Legii nr.27/1966 privind 



 

pensiile de asigurari sociale de stat si pensia suplimentara, cu 25 de ani vechime 
conform Legii nr.3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta 
sociala si cu o vechime cuprinsa între 25 si 30 de ani conform Legii nr.19/2000. 

2. Nu exista date în carnetele de munca privind: sporurile cu caracter 
permanent, vechime totala în munca, etc., acestea continând numai date concrete 
pentru cei cinci ani din care se forma baza de calcul a pensiei conform Legii 
nr.3/1977. 

3. Cheltuielile suplimentare ocazionate de o eventuala aplicare a prezentei 
propuneri legislative în anul 2004 doar pentru pensiile agricultorilor, având drept 
sursa de finantare bugetul de stat, vor fi considerabile – cca.13.150 miliarde lei – si 
vor determina majorarea deficitului bugetului general consolidat. 

 
 La dezbaterea acestui proiect de lege au participat ca invitati, în conformitate 
cu prevederile art.51 si 52 din Regulamentul Camerei Deputatilor, din partea 
Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei – d-na director Georgeta 
Gheorghe si d-na Cecilia Sebe - expert. 
 

La lucrarile comisiei au fost prezenti 18 deputati, din totalul de 20 membri ai 
comisiei. 

Prezentul raport a fost adoptat cu 13 din voturile celor prezenti.  
 
În urma dezbaterii propunerii legislative în sedinta din data de 7 octombrie 

2003, Comisia propune respingerea acesteia cu 7 voturi pentru, 3 voturi împotriva 
si 3 abtineri. 
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