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Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Nr.27/344/27.06.2007 
 
 

RAPORT DE ÎNLOCUIRE 
asupra propunerii legislative de modificare a Legii 19 din 17 martie 2000 

privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările 
şi completările ulterioare 

 
 
 
1. În conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 
republicat, propunerea legislativă de modificare a Legii 19 din 17 martie 2000 
privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi 
completările ulterioare a fost trimisă Comisiei pentru muncă şi protecţie socială 
pentru reexaminare, cu adresa nr. 345 din 26 iunie 2007. 
 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare majorarea valorii minime a 
punctului de pensie, la 45% din salariul mediu brut lunar pe economie, precum şi 
acordarea de tichete de călătorie interurban dus-întors pe mijloace de transport în 
comun auto, navale şi pe calea ferată, cu posibilitatea decontării în anul următor a 
tichetelor neutilizate la o valoare de minim 20% din valoarea punctului de pensie 
în vigoare în anul în care se face plata acestor drepturi. De asemenea, propunerea 
legislativă instituie pensia lunară minimă garantată în plată pentru toate categoriile 
de pensionari din sistemul asigurărilor sociale de stat şi pentru pensionarii 
agricultori. 
 
Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative 
întrucât prevederile acesteia au fost preluate ca amendamente la propunerea 
legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul 
public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Plx 331/2007) 

 
2. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, conform 

prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 
 

3. La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 27 iunie 2007 au 
participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat: 

 dl Paul Păcuraru – Ministrul Muncii Familiei şi Egalităţii de Şanse 

Administrator
comisie
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 dl Varujan Vozganian – Ministrul Economiei şi Finanţelor 
 d-na Denisa Pătraşcu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Egalităţii de Şanse 
 d-na Georgeta Bratu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de 
Şanse 

 d-na Cecilia Sebe – consilier, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de 
Şanse. 
 
4. La lucrările comisiei au fost prezenţi 16 deputaţi, din totalul de 18 membri 

ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 
5. Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 26 aprilie 

2007. 
 
6. Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 

din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor.  
 

 
 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
 Gheorghe Barbu     Kerekes Károly  
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Consilier Elena ANGHEL 


