
 1

CAMERA DEPUTAŢILOR  
Comisia pentru muncă 
şi protecţie socială          24 februarie 1998 
            Nr. 272 
 
 
 
         R A P O R T 
 
 

  asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea  Legii nr. 80/1992 privind pensiile şi alte 
drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor 

 
În urma examinării  propunerii  legislative pentru modificarea şi completarea  Legii nr. 80/1992 privind pensiile şi alte 
drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor în şedinţa  din 18 februarie 1998, propunem ca acesta  să fie supus spre 

dezbatere şi adoptare cu următoarele amendamente:  
 

 
Nr. 
crt. 

 
           Articolul  
        (textul iniţial) 

Amendamentul propus  
          (autorul) 
Text adoptat de comisie 

 
             Motivare 

    1.     Titlul legii 
Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.80/1992 privind 
pensiile şi alte drepturi de asigurări 
sociale ale agricultorilor 
 

Comisia propune: 
Titlul legii 
“Lege pentru modificarea şi completarea unor 
dospoziţii din Legea nr. 80/1992 privind pensiile 
şi alte drepturi de asigurări sociale ale 
agricultorilor” 
 
 
Autor: deputat  Karoly Kerekes 
 

Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă 
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     2. Articol unic. Legea nr. 80/1992 
privind pensiile şi alte drepturi de 
asigurări sociale ale agricultorilor, 
astfel cum a fost republicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 37 din 9 februarie 1994, 
se modifică şi se completează astfel: 

Comisia propune: 
Articol unic. Legea nr. 80/1992 privind pensiile 
şi alte drepturi de asigurări sociale ale 
agricultorilor, astfel cum a fost republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 
din 9 februarie 1994, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 
 
Autor: deputat  Karoly Kerekes 
 

 S-a înlocuit cuvântul “astfel” 
din finalul cuprinsului 
articolului unic,  cu  expresia 
“după cum urmează” 
 Pentru o mai  clară formulare 

     3. 1. După articolul 18 se introduce un  
articol nou, numerotat 18 Art. 181  , 
cu următorul  cuprins: 
 Pensia de urmaş nu se acordă, dacă 
urmaşul a săvârşit infracţiunea de  
omor, tentativă de omor sau lovituri 
cauzatoare de moarte asupra 
susţinătorului.”  

Comisia propune: 
1. După articolul 18 se introduce un  articol nou, 
numerotat 18 Art. 181  , cu următorul  cuprins: 
"Art. 181 . Pensia de urmaş nu se acordă 
persoanei condamnate prin  hotărâre 
judecătorească, rămasă definitivă, pentru 
săvârşirea infracţiunii de omor, tentativă de  
omor sau lovituri cauzatoare de moarte asupra 
susţinătorului de pe urma căruia decurge dreptul 
la pensie.” 
 
Autor: deputat  Karoly Kerekes 
 

 
 
Pentru o mai clară formulare 
şi precizie în aplicarea 
textului 

             
4. 

 
2. Art.28. se abrogă. 

 
Comisia propune reformularea articolului 28, 
după cum urmează: 
“Art.28.- (1) Plata pensiei se suspendă pe 
perioada cât pensionarul execută o pedeapsă 
privativă de libertate. 

 
După modificarea Legii 
nr.3/1977 privind pensiile de 
asigurări sociale de stat şi 
asistenţa socială,  prin Legea 
nr.  86/1997, din art.60  a 
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                (2) Reluarea plăţii pensiei se face la 
cerere, după încetarea cauzei prevăzută la 
alin.(1).” 
Autor: deputat  Karoly Kerekes 
 

rămas în vigoare partea 
privind suspendarea plăţii 
pensiei şi a celorlalte drepturi 
aferente pe timpul cât 
pensionarul execută o 
pedeapsă privativă de 
libertate. Deoarece este vorba 
de o normă similară s-a 
propus reformularea art. 28 şi 
nu abrogarea lui. 

    
    
      
 
 
    PREŞEDINTE      SECRETAR 
    Valentin Adrian Iliescu     Teodor Stanca 
 
 
Întocmit 
expert parlamentar 
Jeniţa Naidin   
       
                           
 
 
 
 

 
  


