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RAPORT 
asupra propunerii legislative pentru modificarea art.74 din Legea nr.19/2000 

privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 
 

 
1. În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, cu 

modificările şi completările intervenite prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.23/2003, 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată pentru dezbatere pe fond cu 
propunerea legislativă pentru modificarea art.74 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public 
de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, trimisă cu adresa nr. P.l. - X 136 din 15 martie 
2004. 
 
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizele primite de la Consiliul 
Legislativ şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, precum şi punctul de vedere al 
Guvernului. 
 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare acordarea dreptului de a beneficia atât de 
pensie proprie cât şi de pensia de urmaş pentru pensionarul soţ supravieţuitor, în vârstă de 
peste 70 de ani, dacă nu se recăsătoreşte. 
 
Comisia propune Plenului respingerea iniţiativei legislative din următoarele considerente: 

1. În conformitate cu prevederile art.2 din Legea nr.19/2000, modificată şi completată, 
sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, ca orice sistem 
redistributiv, are la bază principiul contribuţiei şi repartiţiei, conform căruia drepturile 
de asigurări sociale se cuvin numai corelativ achitării contribuţiei de asigurări sociale. 
Bugetul asigurărilor sociale de stat, constituit în principal pe baza contribuţiilor 
datorate de persoanele fizice şi persoanele juridice, nu poate satisface pe deplin 
nevoile materiale ale urmaşilor prin preluarea în totalitate a obligaţiilor celui decedat. 
În acest caz, bugetul ar fi grevat de o cheltuială suplimentară de circa 100 miliarde lei. 

2. Iniţiativa legislativă aduce atingere principiului egalităţii de tratament între 
beneficiarii dreptului la pensie, prevăzut expres la art.2 lit.b) din Legea nr.19/2000, 
potrivit căruia participanţii la sistem trebuie să se bucure de tratament 
nediscriminatoriu, atât în ceea ce priveşte obligaţiile, cât şi drepturile, indiferent că în 
existenţa lor survin evenimente din cele menţionate. 
 
2. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, conform 

prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţie, republicată. 
 

3. La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi, din totalul de 21 membri ai 
comisiei. 

 
La dezbaterea propunerii legislative a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile 
art.51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, d-na Doina Păuna, director în cadrul 
Casei Naţionale de Pensii şi alte drepturi de Asigurări Sociale. 

 

Administrator



 

 

4. Propunerea legislativă, potrivit art.75 din Constituţie şi art.86 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 
  

În urma dezbaterilor în şedinţa din 6 aprilie 2004, Comisia a propus respingerea 
iniţiativei legislative cu 14 voturi pentru şi 3 abţineri. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Smaranda DOBRESCU   Pavel TODORAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Consilier Elena ANGHEL 
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