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Comisia pentru muncă şi protecţie socială    Nr.27/237/17 iunie 2004 
 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii 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 proiectul de Lege 
pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 
sociale, trimis cu adresa nr. P.L.-X 361 din 9 iunie 2004. 
 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizele Consiliului Legislativ şi al 
Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul 
public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, cu 
două articole care prevăd finanţarea de la bugetul de stat a pensiilor aparţinând persoanelor 
provenite din fostul sistem de asigurări sociale al agricultorilor stabilite înainte de 1 aprilie 2001 şi 
a unei părţi din cuantumul pensiilor stabilite după 1 aprilie 2001 prin valorificarea vechimii 
realizate în agricultură. 
 

Comisia propune Plenului adoptarea proiectului de lege întrucât se impune finanţarea de la bugetul 
de stat a pensiilor agricultorilor, deoarece susţinerea acestora constituie una din cauzele majore ale 
deficitului înregistrat în ultimii ani de bugetul asigurărilor sociale de stat, pentru acoperirea căruia a 
fost nevoie să se apeleze la subvenţii de la bugetul de stat. Totodată, măsura propusă constituie o 
formă de compensare a remunerării necorespunzătoare a muncii prestate de agricultori, urmare 
subevaluării preţului produselor agricole achiziţionate de stat în perioada funcţionării 
cooperativelor agricole de producţie. 
 

2. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art.73 
alin.(3) din Constituţie, republicată, şi a fost adoptat de Senat în şedinţa din 8 iunie 2004. 
 

3. La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi, din totalul de 21 membri ai comisiei. 
 

La dezbaterea proiectului în şedinţa comisiei din 15 iunie 2004, a participat ca invitat, în 
conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, d-na director Doina 
Păuna, din partea Casei Naţionale de Pensii şi alte drepturi de Asigurări Sociale. 
 

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

Proiectul de lege a fost aprobat de Comisie în forma prezentată de Senat, cu unanimitate 
de voturi. 

 
PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
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