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Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
          Nr.27/334 
          25 iunie 2007 
 

RAPORT DE ÎNLOCUIRE 
asupra propunerii legislative privind pensia minima garantată 

 
 
1. În conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată în fond, în 
vederea reexaminării şi întocmirii unui nou raport, asupra propunerii legislative 
privind pensia minima garantată, retrimisă cu adresa nr. 238 din 20 iunie 2007. 
 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare acordarea ajutorului social 
pentru asigurarea pensiei minime, la cerere şi pe baza declaraţiei de venituri şi a 
actelor doveditoare, persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, cu domiciliul 
sau reşedinţa în România şi care au venituri sub nivelul a jumătate din salariul de 
bază minim brut pe ţară garantat în plată. 
 
În urma reexaminării prpunerii legislative, Comisia propune Plenului Camerei 
Deputaţilor respingerea acesteia din următoarele considerente: 

Iniţiativa legislativă amestecă prestaţiile de asistenţă cu cele de asigurări care 
au regimuri de funcţionare diferite. Stabilirea unei pensii minime pentru limită de 
vârstă şi stagiu complet de cotizare ar aduce atingere principiilor egalităţii şi 
contributivităţii care stau la baza sistemului public de pensii şi alte drepturi de 
asigurări sociale, pensia fiind acordată fără o contribuţie corespunzătoare la 
sistemul public de pensii. 

De asemenea reglementarea unui cuantum minim al acestei categorii de 
pensii ar determina discriminări între beneficiarii sistemului public de pensii, 
ajungând astfel ca persoane care au contribuit în mod diferit să beneficieze de 
acelaşi cuantum al pensiei. 

 
2. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, conform 

prevederilor art.73 alin.(3)  din Constituţia României, republicată. 
 

3. La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, în calitate de invitaţi: 

Domnul Paul Păcuraru – Ministru – Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii 
de Şanse, doamna Denisa Pătraşcu – Secretar de Stat – Ministerul Muncii, Familiei 
şi Egalităţii de Şanse şi doamna Georgeta Bratu – director – Ministerul Muncii, 
Familiei şi Egalităţii de Şanse. 
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4. La lucrările comisiei au fost prezenţi 16 deputaţi, din totalul de 19 membri 
ai comisiei. 

Supusă la vot iniţiativa legislativă a înregistrat următorul rezultat: un vot 
pentru şi 15 abţineri. 

5. Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 29 martie 
2007. 
 

6. Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 
din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat.  
 
 În urma dezbaterii în şedinţa din 25 iunie 2007, Comisia propune 
respingerea propunerii legislative. 
 

 
 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
 Gheorghe Barbu     Karoly KEREKES 
 
 
 
Întocmit,  
Expert Sorina Steliana SZABO 


