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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

 
 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială     Nr.27/198/10 iunie 2004 
 
 
 

RAPORT 
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea  

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 şi 
completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 
asigurări sociale, trimisă cu adresa nr.P.l.-X 282 din 5 mai 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, precum şi avizele de la următoarele comisii: 

• Comisia pentru buget, finanţe şi bănci; 
• Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii 
nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, 
în sensul acordării unei pensii suplimentare, cu titlu de pensie anuală de 
gratitudine, care să reprezinte un stimulent material, precum şi o formă de 
recunoaştere a aportului la dezvoltarea societăţii, prin munca prestată de-a lungul 
anilor, al actualilor pensionari. 
 
 Comisia propune Plenului respingerea iniţiativei legislative întrucât 
acordarea unei pensii suplimentare, pensia anuală de gratitudine, contravine 
principiului contributivităţii, prevăzut la art.2 lit.e) din Legea nr.19/2000, potrivit 
căruia fondurile de asigurări sociale se constituie pe baza contribuţiilor datorate 
de persoanele fizice şi juridice, participante la sistemul public; drepturile de 
asigurări sociale cuvenindu-se pe temeiul contribuţiilor plătite. 

 
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 29 aprilie 2004. 
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3. La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi, din totalul de 21 

membri ai comisiei. 
 
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 8 iunie 2004, Comisia a propus 
respingerea iniţiativei legislative cu 14 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi o 
abţinere. 

 
 
 
PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Smaranda DOBRESCU   Pavel TODORAN 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Consilier Elena ANGHEL 


