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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
Bucureşti, 11 februarie 2010 

Nr. 27/582 
 
 

 
 

R A P O R T 
asupra propunerii legislative privind eliminarea pensiilor speciale 

 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

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

adresa nr. Plx 554 din 2 noiembrie 2009, cu dezbaterea pe fond, în 

procedură obişnuită, a propunerii legislative privind eliminarea pensiilor 

speciale. 

 

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.447/07.05.2009) 

• avizul negativ al Consiliului Economic şi Social (nr.752/28.04.2009) 

• avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

(nr.31/1005/24.11.2009) 

• adresa Guvernului nr.4343/DRP/09.06.2009. 

 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare acordarea 

pensiei pentru limită de vârstă, a pensiei anticipate, a pensiei anticipate 

parţiale, a pensiei de invaliditate şi a pensiei de urmaş din sistemul public, 

exclusiv potrivit prevederilor Legii nr.19/2000 privind sistemul public de 

pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
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Totodată, prin proiect se preconizează ca toate normele legale ce 

instituie, prin excepţie de la prevederile Legii nr.19/2000, un regim diferit 

pentru acordarea acestor pensii, să fie abrogate. 

 

Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea 

iniţiativei legislative din următoarele considerente: 

• nu sunt respectate normele de tehnică legislativă, textul propunerii 

legislative fiind foarte evaziv; 

• referirea, în titlu, la pensiile speciale este inadecvată, deoarece pensiile 

vizate sunt denumite în legile speciale în materie şi în reglementarea-

cadru, Legea nr.19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, 

pensii de serviciu, şi au regimul unor pensii din sisteme neintegrate 

sistemului public de pensii; 

• pensia pentru limită de vârstă, pensia anticipată, pensia anticipată 

parţială, pensia de invaliditate şi pensia de urmaş din sistemul public 

au fost şi sunt calculate şi acordate exclusiv în baza prevederilor Legii 

nr.19/2000, soluţia legislativă propusă pentru art.1 neschimbând cu 

nimic cadrul legislativ aplicabil acestor categorii de pensii din sistemul 

public; 

• textul propus la art.2 nu menţionează expres, cu toate elementele de 

identificare, normele din actele normative care se propun a fi abrogate 

şi care instituie, prin excepţie de la prevederile Legii nr.19/2000, un 

regim diferit pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensiei 

anticipate, pensiei anticipate parţiale, pensiei de invaliditate şi pensiei 

de urmaş. Or, această cerinţă este obligatorie în cazul abrogărilor, 

potrivit Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform 

prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 
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La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 10 februarie 

2010 au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor: 

 d-l Valentin Mocanu – Secretar de stat, Ministerul Muncii, Familiei 

şi Protecţiei Sociale 

 d-na Georgeta Jugănaru – şef serviciu, Ministerul Muncii, Familiei 

şi Protecţiei Sociale. 

Deşi a fost invitat la dezbateri, iniţiatorul nu a fost prezent. 

 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi, din totalul de 20 

membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu 16 voturi pentru şi 4 voturi 

împotrivă. 

 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 27 

octombrie 2009. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor.  

  
 
 

 
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 

 Victor Paul Dobre    Kerekes Karoly 
 
 
 
 
 
 
 
Şef serviciu,  
Consilier parlamentar Elena MESAROŞ 
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