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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 
 
 

 
 
 

R A P O R T 
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

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

 
 
 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin 

adresa nr. Plx 418 din 17 iunie 2008, cu dezbaterea pe fond în procedură 

obişnuită a propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 

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

sociale. 

 

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.34/09.01.2008) 

• avizul negativ al Consiliului Economic şi Social (nr.315/18.02.2008) 

• avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

(nr.31/645/10.09.2008) 

• avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.37/367/10.09.2008) 

• punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.334/06.02.2008). 

 

Bucureşti, 23 septembrie 2008 
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 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

şi completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte 

drepturi sociale, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 

redefinirii locurilor de muncă în condiţii deosebite şi a celor în condiţii 

speciale, precum şi luarea în considerare a sporului de vechime pentru 

perioadele anterioare anului 1970. 

 

Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea 

iniţiativei legislative întrucât: 

- se introduc în mod nejustificat noi locuri de muncă în condiţii speciale; 

- există o serie de reglementări neclare şi nefundamentate de natură a 

produce confuzii majore în întreaga logică a actului normativ. Unele 

dintre acestea se suprapun cu cele deja existente, iar altele încalcă 

unele principii de drept, spre exemplu modificarea propusă la art.88 al 

Legii nr.19/2000. 

- sunt o serie de abateri, atât de la Legea securităţii şi sănătăţii în muncă 

nr.319/2006, cât şi de la prevederile cuprinse în unele hotărâri ale 

Guvernului în care au fost prevăzute măsuri speciale de remediere sau 

chiar sancţiuni pentru astfel de abateri.  

 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, 

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

 

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 17 septembrie 

2008 au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, din partea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de 

Şanse: 

 d-na Denisa Pătraşcu – Secretar de Stat 

 d-na Gabriela Mateescu – şef serviciu. 

 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 19 

membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
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Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 5 mai 

2008. 

 

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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şef serviciu,  
Consilier Elena MESAROŞ 

Întocmit, 
Consilier Elena ANGHEL 
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