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Cu adresa nr. 500 din 3 februarie 2003, Biroul Permanent, conform art. 86
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, a sesizat pentru examinare şi avizare Comisia
pentru Buget, Finanţe şi Bănci cu propunerea legislativă pentru completarea Legii
nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. 

In urma examinării, în şedinţa din data de 27 februarie 2003, Comisia, cu
unanimitate de voturi, a hotărât respingerea din următoarele considerente:

Menţionăm că potrivit art. 137 alin. (5) din Constituţia României “nici o
cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare”.

În acest sens alineatul (1), art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice prevede că “în cazurile în care se fac propuneri de elaborare a unor proiecte
de acte normative a căror aplicare atrage micşorarea veniturilor sau majorarea
cheltuielilor aprobate prin buget, iniţiatorii au obligaţia să prevadă şi mijloacele
necesare pentru acoperirea minimului de venituri sau creşterea cheltuielilor”.
Iniţiatorii au obligaţia să prevadă şi mijloacele necesare acoperirii golului de venituri
sau sporului de cheltuieli, prevedere care lipseşte din textul propunerii legislative.

Potrivit prevederilor art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
6/1998 privind majorarea salariilor personalului din unele instituţii publice,
republicată “personalul care are titlu ştiinţific de doctor şi îşi desfăşoară activitatea
în instituţiile (unităţile) prevăzute la art. 1, precum şi în unităţile de cultură, în
domenii în care a obţinut acest titlu, beneficiază de un spor pentru titlul ştiinţific de
15% din salariul de bază”

În această situaţie, pentru persoanele care s-au pensionat după data intrării
în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/1998 la stabilirea bazei de
calcul a pensii s-a avut în vedere şi această sumă pentru care s-a contribuit la  bugetul
asigurărilor sociale de stat.

asupra propunerii legislative pentru completarea Legii
nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte

drepturi de asigurări sociale



2
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