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AVIZ 

asupra propunerii legislative privind eliminarea pensiilor speciale 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre 
dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă privind eliminarea pensiilor speciale, trimisă cu 
adresa nr. Pl-x 554 din 2 noiembrie 2009 şi înregistrată cu nr. 31/1005 din 3 noiembrie 2009. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 
alin. (9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea  legislativă la data de 
27 octombrie 2009. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia a 
dezbătut iniţiativa legislativă  în şedinţa din  24 noiembrie 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.Totodată, prin această iniţiativă legislativă se 
preconizează ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, toate normele legale care instituie, 
prin excepţie de la prevederile Legii nr. 19/2000, un regim diferit pentru acordarea acestor pensii, 
să fie abrogate.

Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea de 
motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 447/7 mai 2009 şi avizul negativ al 
Consiliului Economic şi Social, nr. 752/28 aprilie 2009. 

Departamentul pentru  Relaţia cu Parlamentul, prin adresa nr. 4343/DRP din 9 iunie 
2009 a comunicat faptul că, în şedinţa Guvernului din data de 3 iunie 2009, problema ce formează 
obiectul de reglementare al acestei iniţiative legislative a fost în atenţia Guvernului, elaborându-
se deja un proiect de lege în acest sens, proiect pe marginea căruia Guvernul urma să îşi angajeze 
răspunderea. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, pe baza celor 
mai sus menţionate, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a acestei iniţiative legislative, 
întrucât există o neconcordanţă între expunerea de motive  şi textul propunerii legislative. 
Totodată, prevederile articolului 1 sunt deja în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al 
Legii nr. 19/2000, respectiv 17 martie 2000. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării,  propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor organice.  
                                VICEPREŞEDINTE,                                    SECRETAR, 
                                 Florin IORDACHE                              Gabriel ANDRONACE 
 
  Consilier,  
Iuliana Fuiorea 
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