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Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Nr.27/422/12 noiembrie 2007 
 
 

R A P O R T 
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 
sociale 

 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa nr. Plx 592 
din 18 septembrie 2007, cu dezbaterea pe fond în procedură obişnuită  a propunerii 
legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul 
public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. 
 

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 
• avizul negativ al Consiliului Legislativ (nr.419/28.03.2007) 
• avizul negativ al Consiliului Economic şi Social (nr.531/13.03.2007) 
• avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

(nr.31/982/04.10.2007) 
• avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi 

(nr.37/430/05.11.2007) 
• punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.884/20.04.2007). 
 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea anexei 
nr.7 la Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 
asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul ca pentru 
perioada 1949-1962 la calcularea pensiei să se ia în considerare salariul mediu brut 
lunar pe economie din acea perioadă. 
 

Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea iniţiativei 
legislative pentru evitarea paralelismului legislativ, întrucât soluţia avută în vedere 
face obiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2007 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 
asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.208 din 
28 martie 2007, aprobată fără modificări prin Legea nr.273 din 3 octombrie 2007. 
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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 6 noiembrie 2007 au 
participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat: 
 d-na Denisa Pătraşcu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Egalităţii de Şanse 
 d-na Georgeta Bratu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de 
Şanse. 

 
La lucrările comisiei au fost prezenţi 16 deputaţi, din totalul de 18 membri ai 

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

 
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 10.09.2007. 

 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din 

Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor.  
 
 În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune respingerea iniţiativei 
legislative cu unanimitate de voturi. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
 Gheorghe Barbu     Kerekes Károly  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şef serviciu,  
Consilier Elena MESAROŞ 

Întocmit, 
    Consilier Elena Anghel 


