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Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
         Nr.27/522 
         7 martie 2005 
 

 
 

 R A P O R T 
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, republicat, 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 713 din 22 noiembrie 2004. 
 
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizele Consiliului 
Legislativ şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, precum şi punctul de 
vedere al Guvernului. 
 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
unor dispoziţii din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte 
drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 
introducerii unei categorii distincte de pensie denumită “pensie complementară de 
văduvie”, de care ar urma să beneficieze pensionarii ai căror soţi/soţie decedat/ă 
aveau o pensie proprie. 
 
Comisia propune Plenului respingerea iniţiativei legislative pentru evitarea 
paralelismului legislativ, având în vedere că prin Legea nr.578/2004 privind 
acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor, ce va intra în vigoare după 
finalizarea operaţiunilor de recalculare a pensiilor din sistemul public, se 
reglementează acordarea soţului supravieţuitor a unui ajutor lunar ce reprezintă 
25% din venitul pensiei soţului decedat, care la data decesului avea calitatea de 
pensionar în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, în fostul 
sistem al asigurărilor sociale de stat sau în fostul sistem al asigurărilor sociale 
pentru agricultori. 

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

prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 
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3. La dezbaterea propunerii a participat, în conformitate cu prevederile art.51 
şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, din partea Guvernului, d-l Mihai 
Şeitan, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei, Preşedintele Casei Naţionale de Pensii şi alte drepturi de Asigurări 
Sociale. 

 
4. La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 19 membri 

ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 
5. Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 15 noiembrie 

2004. 
 

6. Potrivit art.75 din Constituţia României, republicată, şi art.86 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 
 În urma dezbaterilor în şedinţa din 2 martie 2005, Comisia propune 
respingerea iniţiativei legislative. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
 Stelian DUŢU     Karoly KEREKES 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Expert Monica Rallu CURTA 

 


