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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
Bucureşti, 28 octombrie 2010  

Nr. 27/355 
 
 

 
 

R A P O R T 
asupra propunerii legislative privind instituirea unei indemnizaţii 

sociale minime garantate pentru persoanele în vârstă care nu 
primesc pensie 

 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

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

adresa nr. Plx 291 din 3 mai 2010, cu dezbaterea pe fond, în procedură 

obişnuită, a propunerii legislative privind instituirea unei indemnizaţii 

sociale minime garantate pentru persoanele în vârstă care nu primesc 

pensie. 

 
La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1432/27.11.2009) 

• avizul negativ al Consiliului Economic şi Social (nr.2459/24.11.2009) 

• avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 

(nr.22/257/02.05.2010) 

• avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

(nr.31/440/26 mai 2010) 

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

bărbaţi (nr.37/510/27 mai 2010) 

• punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.321/08.02.2010). 

 

 



Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea 

unei indemnizaţii sociale minime garantate pentru persoanele care 

îndeplinesc următoarele condiţii: au împlinit vârsta de 65 de ani, nu 

beneficiază de pensie din sistemul public de pensii sau din sistemele 

neintegrate acestuia, nivelul veniturilor provenite din alte drepturi decât 

cele de pensie se situează sub nivelul indemnizaţiei sociale minime 

garantate. 

 

Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea 

iniţiativei legislative din următoarele considerente: 

- potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2009 privind 

instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea 

nr.196/2009, a fost instituită pensia socială minimă garantată pentru 

pensionarii sistemului public de pensii a căror pensie se situează sub 

nivelul cuantumului indemnizaţiei minime garantate. 

- totodată, potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat a fost instituit venitul minim garantat pentru persoanele 

sau familiile ale căror venituri se situează până la un anumit nivel stabilit 

de lege. 

- iniţiativa legislativă presupune alocarea unor surse financiare 

suplimentare care nu sunt sustenabile. 

 

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 26 octombrie 

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

Camerei Deputaţilor, din partea Ministerului Muncii Familiei şi Protecţiei 

Sociale: 

- domnul Nicolae Ivăşchescu, Secretar de Stat 

- doamna Georgeta Jugănaru, director. 
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http://www.legestart.ro/Ordonanta-de-urgenta-6-2009-instituirea-pensiei-sociale-minime-garantate-(MzI1NDc5).htm
http://www.legestart.ro/Legea-196-2009-aprobarea-Ordonantei-urgenta-Guvernului-6-2009-instituirea-pensiei-sociale-minime-garantate-(MzMyNzQ0).htm


La lucrările comisiei au fost prezenţi 21 deputaţi, din totalul de 22 

membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (7 voturi 

împotrivă şi 3 abţineri). 

 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 26 

aprilie 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 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Expert parlamentar Sorina SZABO 
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