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RAPORT
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea
Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, a Legii
nr.247/2005 privind pensiile magistraţilor, a Legii nr.96/2006
privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, a Legii nr.7/2006
privind statutul funcţionarului public parlamentar

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin
adresa nr. Plx 341 din 29 iunie 2009, cu dezbaterea pe fond, în
procedură

obişnuită,

a

propunerii

legislative

pentru

modificarea

şi

completarea Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, a Legii
nr.247/2005 privind pensiile magistraţilor, a Legii nr.96/2006 privind
statutul deputaţilor şi al senatorilor, a Legii nr.7/2006 privind statutul
funcţionarului public parlamentar.
La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere:
•

avizul pozitiv al Consiliului Legislativ (nr.228/24.03.2009)

•

avizul negativ al Consiliului Economic şi Social (443/17.03.2009)

•

avizul

negativ

al

Comisiei

juridice,

de

disciplină

şi

imunităţi

(nr.31/651/08.09.2009)
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•

avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi
bărbaţi (nr.37/500/08.09.2009)

•

punctul de vedere negativ al Guvernului.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea

şi completarea Legii nr.164/2001, a Legii nr.96/2006, a Legii nr.7/2006, în
sensul stabilirii unui singur sistem de calcul a pensiilor şi anume cel
reglementat de Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte
drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.
Propunerea legislativă vizează, în principal, alinierea modalităţii
specifice de stabilire a cuantumului pensiilor de serviciu, reglementată în
cuprinsul legilor speciale sus-menţionate, la modalitatea generală de
determinare a cuantumului pensiilor din sistemul public, reglementată prin
Legea nr.19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea
instituirii unui “sistem unic de calculare a pensiilor”.
Comisia

propune

Plenului

Camerei

Deputaţilor

respingerea

iniţiativei legislative întrucât Guvernul va efectua o analiză atentă a
problemei ce formează obiectul de reglementare al acestei iniţiative
legislative şi va elabora un proiect de act normativ care să reglementeze
în mod unitar în acest domeniu.
Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice,
conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată.
La lucrările comisiei care a avut loc în 16 septembrie 2009 au fost
prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 19 membri ai comisiei.
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi pentru.
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 24
iunie 2009.
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Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor
art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor.

PREŞEDINTE,
Victor Paul Dobre

Şef serviciu,
Consilier parlamentar Elena MESAROŞ

SECRETAR,
Kerekes Károly

Întocmit,
Expert parlamentar Decebal Stănescu
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