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A V I Z 
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

art.198 din Legea nr.19/200 privind sistemul public de pensii şi alte 
drepturi de asigurări sociale.    

 
În conformitate cu prevederile art. 89 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre 
dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea art.198 din Legea nr.19/200 privind sistemul public de pensii şi 
alte drepturi de asigurări sociale, trimisă cu adresa nr.11 din 22 aprilie 2003,  
înregistrată  sub nr.31/495  din  23  aprilie 2003. 
  Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, comisia a dezbătut proiectul de lege, menţionat mai sus, în şedinţa 
din  27 mai  2003. 
  Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă, expunerea 
de motive şi  avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.345/5.03.2003.  
  În urma analizei în comisie s-a constatat că nu se justifică 
adoptarea acestei iniţiative legislative întrucât pensiile  magistraţilor şi 
militarilor, numite  pensii de serviciu, deci o categorie specială de pensii, nu se 
încadrează în regimul de drept comun al sistemului public de pensii. 
  De asemenea, s-a reţinut şi faptul că  sursa de  finanţare pentru 
pensiile militare de stat o constituie bugetul de stat şi nu bugetul asigurărilor 
sociale, iar pentru pensia  de serviciu a  magistraţilor numai o parte din  pensia  
acestora, calculată conform dispoziţiilor Legii nr.19/2000, se suportă din 
bugetul asigurărilor sociale, diferenţa până la cuantumul pensiei de serviciu 
suportându-se din bugetul de stat. 
  Faţă de cele menţionate mai sus, comisia a hotărât cu 
majoritate de voturi (o abţinere) să avizeze negativ propunerea legislativă 
pentru modificarea şi completarea art.198 din Legea nr.19/2000 privind 
sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face 
parte din categoria legilor organice. 
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