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Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Nr.27/155/12 iunie 2007 
 
 

R A P O R T 
asupra propunerii legislative privind pensia minimă garantată 

 
 

1. În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
a fost sesizată, prin adresa nr. Pl.x 238 din 10 aprilie 2007, cu dezbaterea pe fond în procedură obişnuită a propunerii legislative 
privind pensia minimă garantată. 
 
La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1494/06.11.2006) 
• avizul negativ al Consiliului Economic şi Social (nr.2671/07.11.2006) 
• avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.31/419/18.04.2007) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi (nr.37/141/26.04.2007) 
• punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.3594/27.11.2006). 
 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare acordarea ajutorului social pentru asigurarea pensiei minime garantate, la 
cerere, şi pe baza declaraţiei de venituri şi a actelor doveditoare, persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, cu domiciliul 
sau reşedinţa în România, şi care au venituri sub nivelul a jumătate din salariul minim brut pe ţară garantat în plată. 
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Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor aprobarea iniţiativei legislative pentru stabilirea unui nivel al veniturilor care 
să se apropie de salariul minim pe economie, pentru a preîntâmpina excluziunea socială a multor bătrâni şi trecerea lor în 
categoria de sărăcie severă. 

 
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 21 mai 2007 au participat, în conformitate cu prevederile art.55 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, din partea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse: 

 d-na Denisa Pătraşcu – Secretar de Stat 
 d-na Georgeta Bratu – director  
 d-na Cecilia Sebe – consilier. 

 
4. La lucrările comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi, din totalul de 19 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu 6 voturi pentru şi 5 abţineri. 

 
5. Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 29 martie 2007. 

 
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 dezbaterilor, Comisia propune admiterea cu modificări a propunerii legislative, după cum urmează:  
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I. Amendamente admise 
 

În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. Text iniţial Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

amendamentelor propuse 
 

0 1 2 3 
 
1 

 
Titlul legii 
 
Lege privind pensia minimă garantată 
 

 
Nemodificat  

 

 
2 

 
Capitolul I 
Ajutorul social pentru asigurarea pensiei minime 
garantate 
 

 
Nemodificat  

 

 
3 

 
Art.1. Ajutorul social pentru asigurarea pensiei 
minime garantate se acordă lunar, ca ajutor social 
din bugetul de stat, persoanelor care îndeplinesc 
cumulativ următoarele condiţii: 
a) au împlinit vârsta de 65 de ani; 
 
b) au veniturile sub nivelul jumătăţii salariului 
minim în plată pe economie; 
 
c) au domiciliul sau reşedinţa în România. 

 
Nemodificat  
 
 
 
Lit. a) nemodificată 
 
 „b) au veniturile sub nivelul a jumătate din salariul 
de bază minim brut pe ţară garantat în plată;” 
 
lit.c) nemodificată 
 
Autor: d-l deputat Kerekes Karoly 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pentru utilizarea terminologiei 
consacrate în materie. 
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0 1 2 3 
 
4 

 
Art.2. (1) Nivelul pensiei minime garantate 
reprezintă jumătate din salariul minim în plată pe 
economie. 
 
(2) Diferenţa dintre nivelul veniturilor unei 
persoane, care îndeplineşte condiţiile de la art.1 şi 
nivelul pensiei minime garantate se acordă la cerere. 
 
 
(3) Cererea, însoţită de actele doveditoare privind 
veniturile, se depune la primăria localităţii de 
domiciliu a persoanei vârstnice. 
 
 
(4) În cazul persoanelor fără locuinţă cererea 
prevăzută la alin.(3) se înregistrează la primăria 
localităţii sau, după caz, a sectorului municipiului 
Bucureşti în a cărui rază teritorială trăiesc acestea. 
 
(5) Cererea poate fi depusă şi la Direcţiile de muncă, 
solidaritate socială şi familie judeţene, respectiv la 
Direcţia de muncă, solidaritate socială şi familie a 
Municipiului Bucureşti, denumite direcţii teritoriale, 
însoţită de actele doveditoare privind veniturile. 
 
(6) La depunerea cererii, petiţionarii vor completa 
un formular de declaraţie a veniturilor, comun 
tuturor formelor de ajutor social care se acordă din 
bugetul de stat. 
 
(7) Primarii transmit cererile însoţite de actele 
doveditoare direcţiilor teritoriale, în termen de 30 de 

 
Art.2. - (1) Nivelul pensiei minime garantate 
reprezintă jumătate din salariul de bază minim brut 
pe ţară garantat în plată. 
 
(2) Diferenţa dintre nivelul veniturilor unei 
persoane, care îndeplineşte condiţiile prevăzute la 
art.1 şi nivelul pensiei minime garantate se acordă la 
cerere. 
 
(3) Cererea, însoţită de actele doveditoare privind 
veniturile, se depune la primăria localităţii în a cărei 
rază teritorială îşi are domiciliul persoana 
vârstnică. 
 
(4) nemodificat  
 
 
 
 
(5) Cererea poate fi depusă şi la Direcţiile de muncă 
şi protecţie socială judeţene şi a municipiului 
Bucureşti, denumite în continuare direcţii 
teritoriale. 
 
 
(6) La depunerea cererii, persoanele vor completa 
un formular de declaraţie a veniturilor, comun 
tuturor formelor de ajutor social care se acordă din 
bugetul de stat. 
 
(7) Primarii transmit cererile însoţite de actele 
doveditoare direcţiilor teritoriale, în termen de 30 de 

 
Pentru utilizarea terminologiei 
consacrate în materie. 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru utilizarea terminologiei 
consacrate în materie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru respectarea normelor de 
tehnică legislativă şi concordanţă 
cu noua denumire a acestor 
instituţii (H.G.nr.381/2007). 
 
 
 
Pentru precizia textului. 
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0 1 2 3 
zile. 
 

zile de la data înregistrării acestora. 
 
Autor: d-l deputat Kerekes Karoly 
 

Pentru specificarea momentului 
de când începe să curgă termenul 
de 30 zile. 

 
5 

 
Art.3. (1) La stabilirea veniturilor pe baza cărora se 
acordă ajutorul social pentru asigurarea pensiei 
minime garantate se iau în considerare toate 
veniturile pe care persoana la realizează, inclusiv 
cele care provin din drepturi de asigurări sociale de 
stat, obligaţii legale de întreţinere, indemnizaţii cu 
caracter permanent, precum şi alte creanţe legale. 
 
(2) Dacă persoana are în proprietate terenuri, clădiri, 
spaţii locative sau alte bunuri, mobile ori imobile, la 
stabilirea venitului net lunar se iau în considerare 
arenda, chiriile, alte fructe civile, naturale sau 
industriale, produse de acestea. 
 
(3) Formularul de cerere pentru solicitarea ajutorului 
social pentru asigurarea pensiei minime garantate şi 
lista actelor doveditoare privind veniturile realizate 
se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a 
prezentei legi. 
 

 
Art.3. - (1) La stabilirea venitului net lunar pe baza 
căruia se acordă ajutorul social pentru asigurarea 
pensiei minime garantate se iau în considerare toate 
veniturile pe care persoana le realizează, inclusiv 
cele care provin din drepturi de asigurări sociale de 
stat, obligaţii legale de întreţinere, indemnizaţii cu 
caracter permanent, precum şi alte creanţe legale. 
 
(2) nemodificat 
 
 
 
 
 
Alin.(3) se elimină.  
 
Autor: d-l deputat Kerekes Karoly 
 

 
Pentru utilizarea terminologiei 
consacrate în materie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru corelare cu prevederile 
art.2 alin.(6). 

 
6 

 
Art.4. (1) Stabilirea dreptului la ajutorul social 
pentru asigurarea pensiei minime garantate şi a 
cuantumului acestuia se face prin dispoziţie scrisă a 
directorilor executivi ai direcţiilor teritoriale care se 
comunică în scris beneficiarului în termen de 5 zile 
de la emitere. 
(2) Dreptul la ajutorul social pentru asigurarea 

 
(1) nemodificat  
 
 
 
 
 
(2) Dreptul la ajutorul social pentru asigurarea 

 
 
 
 
 
 
 
Pentru respectarea normelor de 
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0 1 2 3 
pensiei minime garantate se acordă, începând cu 
luna următoare după trecerea a 60 de zile de la 
înregistrarea cererii. 
 
(3) Răspunderea civilă şi penală pentru veridicitatea 
datelor înscrise în formularul de venituri revine în 
exclusivitate beneficiarului de ajutor social pentru 
asigurarea pensiei minime garantate. 
 
(4) În cazul în care intervin modificări cu privire la 
veniturilor realizate de beneficiarul ajutorului social 
pentru asigurarea pensiei minime garantate, acesta 
are obligaţia ca, în termen de maximum 5 zile, să 
comunice în scris primarului sau directorului 
direcţiei teritoriale modificările intervenite. 
 
 
(5) Modificarea cuantumului ajutorului social pentru 
asigurarea pensiei minime garantate se face cu luna 
următoare celei în care au intervenit modificările 
comunicate potrivit alin.(3). 
 
(6) Plata ajutorului social pentru asigurarea pensiei 
minime se asigură de către direcţiile teritoriale prin 
decizia directorului executiv. 
 
(7) Data plăţii ajutorului social pentru asigurarea 
pensiei minime precum şi modalitatea de plată, în 
funcţie de opţiunea beneficiarului, se stabilesc de 
Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. 
 
 
(8) Beneficiarul ajutorului social pentru asigurarea 

pensiei minime garantate se acordă, începând cu 
luna următoare trecerii a 60 de zile de la data 
înregistrării cererii. 
 
(3) nemodificat  
 
 
 
 
(4) În cazul în care intervin modificări cu privire la 
nivelul veniturilor realizate de beneficiarul 
ajutorului social pentru asigurarea pensiei minime 
garantate, acesta are obligaţia ca, în termen de 
maximum 5 zile, să comunice în scris primarului sau 
directorului direcţiei teritoriale modificările 
intervenite. 
 
(5) Modificarea cuantumului ajutorului social pentru 
asigurarea pensiei minime garantate se face cu luna 
următoare celei în care au intervenit modificările 
comunicate potrivit prevederilor alin.(4). 
 
(6) nemodificat  
 
 
 
(7) Data plăţii ajutorului social pentru asigurarea 
pensiei minime, precum şi modalitatea de plată, în 
funcţie de opţiunea beneficiarului, se stabilesc prin 
ordin al ministrului muncii, familiei şi egalităţii 
de şanse. 
 
(8) nemodificat  

tehnică legislativă şi claritatea 
exprimării. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru corectarea unei erori 
materiale. 
 
 
 
 
 
 
Pentru o trimitere corectă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru corelare cu prevederile 
art.12 din prezenta lege. 
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0 1 2 3 
pensiei minime poate opta pentru plata prin mandat 
poştal sau în cont curent personal. 
 

 
Autor: d-l deputat Kerekes Karoly 
 

 
7 

 
Art.5. (1) Dreptul la ajutorul social pentru asigurarea 
pensiei minime garantate încetează în luna 
următoare celei în care se constată că beneficiarul nu 
mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezente la 
art.1. 
 
(2) Încetarea dreptului se stabileşte prin dispoziţie 
scrisă a directorului executiv al direcţiei teritoriale, 
care se comunică titularului în termen de 5 zile de la 
emitere. 
 

 
Art.5. (1) Dreptul la ajutorul social pentru asigurarea 
pensiei minime garantate încetează în luna 
următoare celei în care se constată că beneficiarul nu 
mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.1. 
 
 
(2) nemodificat  
 
Autor: d-l deputat Kerekes Karoly 
 

 
 
Pentru îndreptarea unei erori 
materiale. 

 
8 

 
Art.6. (1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de 
ajutor social pentru asigurarea pensiei minime 
garantate se recuperează de la beneficiar în termenul 
de prescripţie stabilit de lege pentru creanţele 
bugetare. 
 
(2) Recuperarea sumelor plătite necuvenit cu titlu de 
ajutor social pentru asigurarea pensiei minime 
garantate se face de către direcţia teritorială prin 
decizie a directorului executiv, care se comunică 
debitorului în termen de 15 zile. 
 
 
 
 
(3) Decizia de recuperare constituie titlu executoriu 
de la data comunicării. 

 
(1) nemodificat  
 
 
 
 
 
(2) Recuperarea sumelor plătite necuvenit cu titlu de 
ajutor social pentru asigurarea pensiei minime 
garantate se face de către direcţia teritorială prin 
decizie a directorului executiv, care se comunică 
debitorului în termen de 15 zile de la emitere. 
 
 
Autor: d-l deputat Kerekes Karoly 
 
(3) – (4) nemodificate 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru specificarea momentului 
de când începe să curgă termenul 
de 15 zile. 
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0 1 2 3 
(4) Sumele încasate necuvenit ca urmare a săvârşirii 
unei infracţiuni se recuperează integral de la autorii 
acesteia, în condiţiile legii. 
 

 
9 

 
Capitolul II 
Dispoziţii tranzitorii şi finale 
 

 
Nemodificat  

 

 
10 

 
Art.7. (1) Nerespectarea termenelor de transmitere a 
informaţiilor de la art.2 alin.(7), art.4 alin.(1) şi 
alin.(4), art.5 alin.(2) şi art.6 alin.(2), precum şi de 
acordare a drepturilor de la art.4 alin.(2) şi alin.(5) 
din prezenta lege se sancţionează cu amendă de la 
500 lei la 1000 lei. 
 
(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea 
sancţiunilor se fac de către organele cu atribuţiid e 
control ale Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale 
şi Familiei. 
 
(3) Cuantumul amenzilor contravenţionale prevăzute 
la alin.(1) se modifică prin hotărâre a Guvernului. 
 
(4) Contravenţiilor prevăzute la alin.(1) le sunt 
aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului 
nr.2/2002 privind regimul juridic al contravenţiilor, 
aprobată cu modificări prin Legea nr.180/2002, cu 
modificările ulterioare. 
 

 
Art.7. (1) Nerespectarea termenelor de transmitere a 
documentelor prevăzute la art.2 alin.(7), art.4 
alin.(1) şi (4), art.5 alin.(2) şi art.6 alin.(2), precum 
şi nerespectarea termenelor de acordare a 
drepturilor prevăzute la art.4 alin.(2) şi (5) se 
sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei. 
 
(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea 
sancţiunilor se fac de către organele cu atribuţii de 
control ale Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii 
de Şanse. 
 
(3) nemodificat  
 
 
(4) Prevederile alin.(1) se completează cu 
dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr.180/2002, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
 
Autor: d-l deputat Kerekes Karoly 
 
 

 
 
 
Pentru respectarea normelor de 
tehnică legislativă. 
 
 
 
Pentru concordanţă cu noua 
titulatură a acestei instituţii. 
 
 
 
 
 
 
Pentru utilizarea unei formulări 
consacrate în materie. 
 
Pentru o trimitere corectă. 
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11 
 
Art.8. Ajutorul social pentru asigurarea pensiei 
minime garantate este o formă de sprijin a 
persoanelor vârstnice acordate din bugetul de stat şi 
nu se ia în considerare la stabilirea altor drepturi şi 
obligaţii şi se supune executării silite în condiţiile 
dispoziţiilor privind executarea silită a creanţelor 
bugetare, numai pentru recuperarea sumelor plătite 
necuvenit cu acest titlu. 
 

 
Art.8. Ajutorul social pentru asigurarea pensiei 
minime garantate reprezintă o formă de sprijin a 
persoanelor vârstnice acordată din bugetul de stat şi 
nu se ia în considerare la stabilirea altor drepturi şi 
obligaţii şi se supune executării silite în condiţiile 
dispoziţiilor privind executarea silită a creanţelor 
bugetare, numai pentru recuperarea sumelor plătite 
necuvenit cu acest titlu. 
 
Autor: d-l deputat Kerekes Karoly 
 

 
Pentru claritatea textului. 

 
12 

 
Art.9. Fondurile pentru plata ajutorului social pentru 
asigurarea pensiei minime garantate, şi toate 
cheltuielile administrative se asigură de la bugetul 
de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, 
Solidarităţii Sociale şi Familiei. 
 

 
Art.9. Fondurile pentru plata ajutorului social pentru 
asigurarea pensiei minime garantate, şi toate 
cheltuielile administrative, se asigură de la bugetul 
de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi 
Egalităţii de Şanse. 
 
Autor: d-l deputat Kerekes Karoly 
 

 
 
 
Pentru concordanţă cu noua 
titulatură a acestei instituţii. 
 

 
13 

 
Art.10. Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei monitorizează aplicarea prevederile 
prezentei legi. 
                

 
Art.10. Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de 
Şanse monitorizează aplicarea prevederile prezentei 
legi. 
 
Autor: d-l deputat Kerekes Karoly 
 

 
Pentru concordanţă cu noua 
titulatură a acestei instituţii. 
 

 
14 

 
Art.11. (1) Decizia directorului executiv privind 
neacordarea ajutorului social pentru asigurarea 
pensiei minime garantate, cea privind nivelul 
acestuia, precum şi cea de recuperare a sumelor 

 
Art.11. (1) Decizia directorului executiv al direcţiei 
teritoriale privind neacordarea ajutorului social 
pentru asigurarea pensiei minime garantate, decizia 
privind nivelul acestuia, precum şi decizia de 

 
 
Pentru respectarea normelor de 
tehnică legislativă, şi uniformitate 
în utilizarea termenilor. 
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încasate necuvenit se pot ataca potrivit prevederilor 
Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu 
modificările ulterioare. 
 
 
(2) Cererile, acţiunile şi căile de atac privind dreptul 
la ajutorului social pentru asigurarea pensiei minime 
garantate sunt scutite de taxa de timbru. 
 

recuperare a sumelor încasate necuvenit se pot ataca 
potrivit prevederilor Legii contenciosului 
administrativ nr.554/2004, cu modificările 
ulterioare.  
 
(2) Cererile, acţiunile şi căile de atac privind dreptul 
la ajutorul social pentru asigurarea pensiei minime 
garantate sunt scutite de taxa de timbru. 
 
Autor: d-l deputat Kerekes Karoly 
 

 
15 

 
Art.12. În termen de 30 de zile de la data publicării 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, a 
prezentei legi, Ministerul Muncii, Solidarităţii 
Sociale şi Familiei şi Ministerul Finanţelor Publice 
vor elabora norme metodologice de aplicare a 
acesteia, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 
 

 
Art.12. În termen de 30 de zile de la data publicării 
prezentei legi în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii 
de Şanse şi Ministerul Economiei şi Finanţelor 
elaborează norme metodologice de aplicare a 
acesteia, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 
 
Autor: d-l deputat Kerekes Karoly 
 

 
 
 
Pentru concordanţă cu noua 
titulatură a acestor instituţii. 
 

 
16 

 
Art.13. După începerea funcţionării a două dintre 
noile instituţii prevăzute de reglementările Legii 
nr.47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă 
socială, Inspecţia Socială şi Agenţia Naţională 
pentru Prestaţii Sociale, până la 1 aprilie 2008, 
Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei 
va elobora noi norme metodologice de aplicare a 
prezentei legi. 
 

 
Art.13. După intrarea în vigoare a legilor speciale 
prevăzute la art.29 alin.(3) şi art.30 alin.(4) din 
Legea nr.47/2006 privind sistemul naţional de 
asistenţă socială, până la 1 aprilie 2008, Ministerul 
Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi 
Ministerul Economiei şi Finanţelor elaborează 
noi norme metodologice de aplicare a prezentei legi. 
 
Autor: d-l deputat Kerekes Karoly 
 
 

 
 
Pentru claritatea exprimării din 
punct de vedere juridic. 
 
 
Pentru corelare cu prevederile 
art.12. 
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17 
 
Art.14. Prezenta lege se aplică începând cu data de 1 
iulie 2007. 
 

 
Art.14. Prezenta lege se aplică începând cu data de 1 
ianuarie 2008. 
 
Autor: d-l deputat Kerekes Karoly 
 

 
Pentru a fi alocate fonduri din 
bugetul de stat necesare aplicării 
prezentei legi. 

 
 Comisia propune aprobarea proiectului în forma propusă în raport, cu 6 voturi pentru şi 5 abţineri. 
 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
      Gheorghe Barbu     Kerekes Károly  
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Expert Sorina Steliana SZABO 
 

 


