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RAPORT 

asupra reexaminării  Legii  privind unele măsuri  în domeniul pensiilor ca urmare 
 a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 873/2010  

 
     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 Deputaţilor şi Comisia 
juridică, de numiri, disciplină, imunităţi si validări a Senatului  pentru  punerea  de acord a Legii  privind unele 
măsuri în domeniul pensiilor  cu Decizia Curţii Constituţionale nr.873 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   în şedinţa comună din 28 iunie 2010, cele  stabilite  în birourile  permanente reunite 
ale  celor  două  Camere.  
                 Urmare  acesteia s-a  constatat  că art. 1 lit.c) din Legea care a fost supusă controlului Curţii 
Constituţionale, înainte de promulgare, în temeiul art.146 lit. a) din Constituţia României, republicată, la sesizarea 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţiei – Secţiile Unite, este neconstituţional. 
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               Faţă de cele menţionate mai sus, precum şi pentru punerea de acord cu Decizia 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  în domeniul 
pensiilor 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. 1- Pe data intrării în vigoare a 
prezentei legi, următoarele categorii de 
pensii stabilite pe baza legislaţiei 
anterioare, devin pensii în înţelesul Legii 
nr.19/2000 privind sistemul public de 
pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, 
cu modificările şi completările ulterioare: 
……………………………………… 
 
c) pensiile de serviciu ale judecătorilor, 
procurorilor şi judecătorilor, respectiv 
magistraţilor asistenţi ai Curţii 
Constituţionale; 

 
                   
 
                        Nemodificat 
 
 
 
 
 
     
                      Se elimină 

 
Prin Decizia nr. 873 din 25 iunie 
Curtea Constututionala constata 
ca litera c) prezentului articol 
incalca statutul constitutional al 
magistratilor conferit de art. 125, 
art. 132 si art 144 din Constitutia 
Romaniei. 
                
 
 
 
 

2 Art. 2 alin 2.-  Pensiile anticipate de 
serviciu dintre cele prevazute la art. 1 lit 
c, d si g devin pensii pentru limita de 
varsta in intelesul Legii nr. 19/2000, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

Art. 2 alin 2.- Pensiile anticipate de 
serviciu dintre cele prevazute la art. 1 
lit. c) si f) devin pensii pentru limita de 
varsta in intelesul Legii nr. 19/2000, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
 

Pentru corelare legislativă. 

3 Art. 4 alin. 1  
……………………………… 
lit.b)- intr-o perioada de 30 de zile de la 
data intrarii in vigoare a hotararii 
Guvernului prevazute la art.3 alin.(3), 
pentru pensiile prevăzute la art.1 lit. c)-i). 

Art. 4 alin. 1  
………………………………….. 
lit.b) -  intr-o perioadă de 30 de zile de 
la data intrării în vigoare a hotarârii 
Guvernului prevăzute la art.3 alin.(3), 
pentru pensiile prevazute la art.1 lit. d)-
i). 

Pentru corelare legislativă. 
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