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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
 Bucureşti, 10.05.2004  

Nr. P.L.-X 282 
 
 

A V I Z 
asupra propunerii legislative pentru modificarea  

şi completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public  
de pensii  şi alte drepturi de asigurări sociale   

 
 

În conformitate cu prevederile art. 89 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor,  cu modificările şi completările intervenite prin 
Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.23/2003, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi a fost sesizată  spre dezbatere şi avizare,  cu propunerea legislativă 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public 
de pensii  şi alte drepturi de asigurări sociale, transmisă cu adresa nr.P.L.- X 
282 din  5 mai 2004, înregistrată sub nr.31/477 din  5 mai 2004. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
Senatul, în şedinţa din 29 aprilie 2004, a respins propunerea 

legislativă, menţionată mai sus. 
  Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, comisia a dezbătut propunerea legislativă în şedinţa din 10 mai 
2004. 
  Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă 
avizării, expunerea de motive,  avizul favorabil  al Consiliului Legislativ 
nr.445/18.03.2004 şi punctul de vedere al Guvernului trimis cu adresa 
nr.1060/29.03.2004, cu observaţii şi propunerii şi cu precizarea că nu susţine 
adoptarea acestei iniţiative legislative. 
  Cu prilejul examinării, membrii  comisiei au constata că prin 
propunerea legislativă se completează Legea nr.19/2000 prin sistemul public 
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de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, în sensul acordării unei pensii 
suplimentare cu titlul de pensie anuală de gratitudine, care să reprezinte o 
formă de recunoaştere a aportului la  dezvoltarea societăţii prin munca 
prestată de-a  lungul anilor, al actualilor pensionari, precum şi un stimulent 
material.  
  În acest sens, s-a  reţinut faptul că, în prezent, Legea 
nr.19/2000, reglementează măsuri de recorelare şi de indexare a cuantumului 
pensiilor, în raport cu resursele financiare alocate anual prin legea  bugetului 
asigurărilor sociale de stat. De  asemenea, sistemul actual al asigurărilor 
sociale de stat nu dispune de surse financiare care să permită acordarea unei 
„pensii anuale de gratitudine” suplimentară.  
  În urma dezbaterilor, s-a hotărât cu majoritate de voturi, 
avizarea negativă a iniţiativei legislative  pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii  şi alte drepturi de 
asigurări sociale. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă, 
face parte din categoria legilor organice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE,                                           
Prof. univ. dr. Ion NEAGU  
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