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RAPORT 
asupra propunerii legislative privind modificarea si completarea art.78 din 

Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de 
asigurari sociale 

 
 
 În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei Deputatilor, Comisia pentru 
munca si protectie sociala a fost sesizata pentru dezbatere pe fond cu propunerea legislativa privind 
modificarea si completarea art.78 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi 
de asigurari sociale, trimisa cu adresa nr.570 din 25 februarie 2003. 
 

 La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizul primit de la Consiliul Legislativ 
si punctul de vedere al Guvernului. 

 

Comisia a fost sesizata cu dezbaterea si avizarea propunerii legislative mai sus mentionata în 
procedura obisnuita. 

 

Propunerea legislativa face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor 
constitutionale si are ca obiect de reglementare majorarea punctajului pentru calculul pensiilor 
corespunzator stagiului care depaseste stagiul complet de cotizare, în acelasi fel cu vechimea în serviciu 
realizata peste vechimea mentionata de lege în cazul magistratilor si a cadrelor militare, în cazul 
persoanelor care solicita stabilirea dreptului la pensii în baza Legii nr.19/2000 privind sistemul public de 
pensii si alte drepturi de asigurari sociale 

 

Comisia propune Plenului respingerea propunerii legislative deoarece Legea nr.19/2000 
prevede, pe de o parte, unele penalitati pentru pensia anticipata partiala în cazul stagiilor incomplete, 
dar si bonusuri, pe de alta parte, pentru stagiile suplimentare efectuate pâna la decizia de pensionare. 
Formula de calcul a numarului de puncte este cea care adauga punctaj pentru stagii de cotizare ce 
depasesc vechimea standard de contributie în conditiile împlinirii vârstei standard de pensionare. 

 

 La dezbaterea acestei propuneri legislative a participat ca invitat d-na Georgeta Juganaru din 
partea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale. 
 

La lucrarile comisiei au fost prezenti 19 deputati, din totalul de 20 membri ai comisiei. 
 

În urma dezbaterii propunerii legislative în sedinta din data de 3 iunie 2003, Comisia propune 
respingerea acesteia cu 12 voturi pentru si un vot împotriva.  
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