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RAPORT 

asupra reexaminării  Legii  privind unele masuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar,  
ca urmare a Deciziilor Curţii Constituţionale nr. 872/2010 şi 874/2010 

 
   Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, reunite în şedinţa din data de 28 iunie 2010,  în 

conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul  şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, au hotărât să 
sesizeze Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputatilor şi Comisia juridica, de numiri, disciplină, 
imunităţi si validari a Senatului pentru  punerea  de acord a  Legii privind unele masuri necesare in vederea restabilirii 
echilibrului bugetar  cu Deciziile Curţii Constituţionale nr.872 si 874 din 25 iunie 2010 şi întocmirea unui raport comun. 

  În conformitate cu prevederile art.147 alin.(2) din Constituţia României, republicată, şi ale art.10 din 
Regulamentul Regulamentul sedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi a Camerei Deputatilor şi Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi  şi validări a Senatului au analizat  in 
şedinţa comună din 28 iunie 2010, cele  stabilite în birourile  permanente  reunite  ale  celor  două  Camere.  
                Urmare a acesteia  s-a  constatat că  art. 9  din Legea  care  a fost  supusă   controlului  Curţii  Constituţionale în 
temeiul art.146 lit. a) din Constituţia României, republicată, la sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie si Justiţie – Secţiile Unite, 
cât  şi a unui număr de 30 de senatori şi 60 de deputati este neconstituţional. 
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Faţă de cele menţionate mai sus, precum şi pentru punerea de acord cu Deciziile  Curţii Constituţionale, 
membrii Comisiilor reunite au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului reunit al Camerei Deputaţilor şi  
Senatului,  adoptarea raportului privind eliminarea din cuprinsul Legii  privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii 
echilibrului bugetar, a articolelor constatate ca  fiind neconstituţionale, care  se regăsesc în Anexa la prezentul raport. 
                 La dezbateri au fost prezenţi 17 deputaţi, din totalul de 28 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
şi 7 senatori din totalul de 11 membri ai Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validari a Senatului. 

  
 
 
 
                                   PREŞEDINTE ,                                                                                             PREŞEDINTE,                         
 
                                    Daniel BUDA                                                                                              Toni GREBLĂ                         
 
 
 
 
 
                                     SECRETAR,                                                                                                  SECRETAR,   
         
                                 Gabriel ANDRONACHE                                                                           Florin Mircea ANDREI 
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 Anexa 

AMENDAMENTE  ADMISE      
 

                                                                                                                 
Nr. 
crt. 

Textul proiectului de Lege Textul amendamentului 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

1. Art. 9 - (1) Pe  data intrării în vigoare a 
prezentei legi, cuantumul brut al pensiilor 
cuvenite sau aflate în plată, precum şi 
indemnizaţia de însoţitor pentru 
pensionarii de invaliditate gradul I, se 
diminuează cu 15%. 

(2) La determinarea cuantumului brut al 
pensiilor, precum şi a indemnizaţiei de 
însoţitor pentru pensionarii de invaliditate 
gradul I, ce vor fi stabilite sau acordate 
începînd cu data intrării în vigoare a 
prezentei legi, valoarea punctului de 
pensie utilizată este de 622,9 lei. 

 
 

 
                   
 
 
 
                     
                      Se elimină 

Conform Deciziilor Curtii 
Constitutionale nr. 872 si 874 din 25 
iunie 2010, prevederile cuprinse in art. 
9  incalca art. 47 alin.(2) din Constitutia 
Romaniei si art. 60 din Conventia 
pentru apararea drepturilor omului si 
libertatilor fundamentale. 

   
 Curtea constată că dreptul la pensie 

este un drept preconstituit încă din 
perioada activă a vieţii individului, acesta 
fiind obligat prin lege să contribuie la 
bugetul asigurărilor sociale de stat 
procentual raportat la nivelul venitului 
realizat. Corelativ, se naşte obligaţia 
statului ca în perioada pasivă a vieţii 
individului să îi plătească o pensie al cărei 
cuantum să fie guvernat de principiul 
contributivităţii, cele două obligaţii fiind 
intrinsec şi indisolubil legate. Scopul 
pensiei este acela de a compensa în 
perioada pasivă a vieţii persoanei 
asigurate contribuţiile vărsate de către 
aceasta la bugetul asigurărilor sociale de 
stat în temeiul principiului 
contributivităţii şi de a asigura mijloacele 
de subzistenţă a celor ce au dobândit acest 
drept în condiţiile legii (perioadă 
contributivă, vârstă de pensionare etc.) 
Astfel, statul are obligaţia pozitivă de a 
lua toate măsurile necesare realizării 
acestei finalităţi şi de a se abţine de la 
orice comportament de natură a limita 
dreptul la asigurări sociale. 
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Nr. 
crt. 

Textul proiectului de Lege Textul amendamentului 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

 
2.  

Art.17 –(1) Prevederile art.1-3, art.5, 
art.6 alin.(1), precum si cele ale art.9-15 
se aplica pana la 31 decembrie 2010.

 
Art.17 – (1) Prevederile art.1-3, art.5, 
art.6 alin.(1), precum si cele ale art.9-14 
se aplica pana la 31 decembrie 2010.

Pentru corelare legislativa. 
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