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R A P O R T 
asupra propunerii legislative pentru completarea art.129 din Legea 

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

 
 
 
 

1. În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată în 
fond, în procedură obişnuită, în vederea examinării şi întocmirii raportului, cu 
propunerea legislativă pentru completarea art.129 din Legea nr.19/2000 privind 
sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, trimisă cu adresa  
nr. Pl.x 461 din 10 mai 2006. 
 
La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere avizele: 
• Consiliului Legislativ (nr.1584/8.11.2005 - favorabil) 
• Consiliului Economic şi Social (nr.2557n/17.11.2006 - negativ) 
• Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi 

(nr.45/234/31.05.2006 - negativ) 
• Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci (nr.375/01.06.2006 – negativ) 
• Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.31/687/7.06.2006 - negativ), 

precum şi punctul de vedere al Guvernului (nr.571/14.02.2006 - negativ). 
 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.129 din 
Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 
sociale, cu modificările şi completările ulterioare, cu un nou alineat ale cărui 
prevederi se referă la plata drepturilor de asigurări sociale stipulate la art.98 
alin.(1) lit.a), c), d), e) şi f), precum şi la art.109 alin.(1) lit.c) din lege, de către 
casele teritoriale de pensii şi în cazul în care angajatorii nu-şi achită în termen de 
30 de zile obligaţia de plată a drepturilor menţionate. 
 
Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative 
întrucât situaţia prevăzută în propunerea legislativă a fost deja reglementată prin 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în 
vederea creşterii copilului şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 
privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate. 
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 Prin urmare, propunerea legislativă rămâne fără obiect. 
 
2. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, conform 

prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată.  
 
3. La dezbaterea proiectului au participat, în conformitate cu prevederile 

art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat: 
a) din partea Guvernului: d-l Cătălin Dănilă – Secretar de Stat, Ministerul 

Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi d-l Mihai Şeitan – Secretar de Stat, 
Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Preşedintele Casei Naţionale de 
Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale. 

b) invitaţi: d-na Cecilia Sebe – expert şi d-na Adriana Nedu – expert, 
Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. 

 
4. La lucrările comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi, din totalul de 19 membri 

ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu 16 voturi pentru şi un vot împotrivă. 

 
5. Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 4 mai 2006. 

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

din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat. 
 
 În urma dezbaterii în şedinţa din 13 iunie 2006, Comisia propune 
respingerea iniţiativei legislative. 
 

 
 
 

VICEPREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Marian SÂRBU     Karoly KEREKES 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Consilier Elena ANGHEL 
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