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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
C A M E R A D E P U T A fi I L O R

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 78/2004 pentru modificarea ∫i completarea
Ordonan˛ei Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unit„˛ilor sanitare publice
de interes jude˛ean ∫i local
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
nu pot percepe taxe ∫i chirii asupra terenurilor ∫i cl„dirilor
Ón care Ó∫i desf„∫oar„ activitatea spitalele clinice ∫i spitalele
universitare.“
2. La articolul I punctul 2, alineatul (6) al articolului 5 va
avea urm„torul cuprins:
î(6) Unit„˛ile de asisten˛„ medico-social„ Ónfiin˛ate prin
hot„r‚ri ale consiliilor locale comunale trec Ón
responsabilitatea administrativ„ ∫i financiar„ a consiliilor
jude˛ene, dac„ consiliile locale respective nu hot„r„sc altfel,
asum‚ndu-∫i obliga˛iile de finan˛are.“
3. La articolul I punctul 3, alineatele (3) ∫i (5) ale
articolului 52 vor avea urm„torul cuprins:
î(3) Finan˛area centrelor de s„n„tate multifunc˛ionale se
asigur„ din venituri proprii, precum ∫i din sume acordate
de la bugetul de stat ∫i bugetele locale.
……...................................................................................…
(5) De la bugetul de stat se acord„ sume prin bugetul
Ministerului S„n„t„˛ii.“

Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a Guvernului nr. 78
din 19 august 2004 pentru modificarea ∫i completarea
Ordonan˛ei Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea
unit„˛ilor sanitare publice de interes jude˛ean ∫i local,
adoptat„ Ón temeiul art. 1 pct. IV.6 din Legea nr. 291/2004
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonan˛e,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 795
din 27 august 2004, cu urm„toarele modific„ri:
1. La articolul I punctul 1, alineatul (5) al articolului 1 va
avea urm„torul cuprins:
î(5) Terenurile ∫i cl„dirile Ón care Ó∫i desf„∫oar„
activitatea spitalele clinice ∫i spitalele universitare sunt parte
integrant„ a domeniului public al jude˛elor, municipiilor ∫i
sectoarelor municipiului
Bucure∫ti ∫i se dau Ón
administrarea unit„˛ilor sanitare respective prin hot„r‚re a
consiliului jude˛ean, municipal sau local al sectoarelor
municipiului Bucure∫ti, dup„ caz. Consiliile jude˛ene,
municipale sau locale ale sectoarelor municipiului Bucure∫ti

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR,

PRE™EDINTELE SENATULUI

VIOREL HREBENCIUC

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 4 noiembrie 2004.
Nr. 471.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 78/2004 pentru modificarea ∫i completarea
Ordonan˛ei Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea
unit„˛ilor sanitare publice de interes jude˛ean ∫i local
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind aprobarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 78/2004 pentru modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unit„˛ilor sanitare publice de
interes jude˛ean ∫i local ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Bucure∫ti, 2 noiembrie 2004.
Nr. 890.
´
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
C A M E R A D E P U T A fi I L O R

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 73/2004 pentru abrogarea art. 11 alin. (2)
din Ordonan˛a Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea social„ a str„inilor
care au dob‚ndit o form„ de protec˛ie Ón Rom‚nia
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a Guvernului
nr. 73 din 19 august 2004 pentru abrogarea art. 11
alin. (2) din Ordonan˛a Guvernului nr. 44/2004 privind
integrarea social„ a str„inilor care au dob‚ndit o form„ de

protec˛ie Ón Rom‚nia, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 787 din 26 august 2004, cu
urm„toarea modificare:
— Articolul 2 se abrog„.

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR,

PRE™EDINTELE SENATULUI

VIOREL HREBENCIUC

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 4 noiembrie 2004.
Nr. 474.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 73/2004 pentru abrogarea art. 11 alin. (2)
din Ordonan˛a Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea
social„ a str„inilor care au dob‚ndit o form„ de protec˛ie
Ón Rom‚nia
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Se promulg„ Legea privind aprobarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 73/2004 pentru abrogarea art. 11 alin. (2) din Ordonan˛a
Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea social„ a str„inilor care au
dob‚ndit o form„ de protec˛ie Ón Rom‚nia ∫i se dispune publicarea acestei
legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Bucure∫ti, 2 noiembrie 2004.
Nr. 893.

´
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI

C A M E R A D E P U T A fi I L O R

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 60/2004 pentru modificarea
∫i completarea unor dispozi˛ii cuprinse Ón acte normative din domeniul sanitar
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 60 din 26 august 2004 pentru modificarea ∫i
completarea unor dispozi˛ii cuprinse Ón acte normative din
domeniul sanitar, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 806 din 1 septembrie 2004, cu urm„toarea
modificare:
— Articolul IV va avea urm„torul cuprins:
îArt. IV. — Legea nr. 307/2004 privind exercitarea
profesiei de asistent medical ∫i a profesiei de moa∫„,
precum ∫i organizarea ∫i func˛ionarea Ordinului Asisten˛ilor
Medicali ∫i Moa∫elor din Rom‚nia, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 578 din 30 iunie 2004, se
modific„ dup„ cum urmeaz„:
1. Litera i) a articolului 44 va avea urm„torul cuprins:
«i) de a beneficia, Óncep‚nd cu data de 1 ianuarie 2005,
de asisten˛„ medical„ gratuit„ ∫i de medicamente gratuite
at‚t personal, c‚t ∫i pentru membrii lor de familie.»

2. Alineatul (3) al articolului 63 va avea urm„torul
cuprins:
«(3) Normele privind definirea titlurilor profesionale ∫i a
domeniilor de activitate pentru asisten˛ii medicali forma˛i Ón
celelalte specialit„˛i se elaboreaz„ de c„tre Ministerul
S„n„t„˛ii, Ón colaborare cu Ordinul Asisten˛ilor Medicali ∫i
Moa∫elor din Rom‚nia, Ón termen de 180 de zile de la
intrarea Ón vigoare a prezentei legi, ∫i se aprob„ prin
hot„r‚re a Guvernului. Œn termen de 90 de zile de la
aprobarea acestora, Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii
Ómpreun„ cu Ministerul S„n„t„˛ii va elabora curricula pentru
asisten˛ii forma˛i Ón celelalte specialit„˛i, structurat„ pe 3 ani
de studiu. Prin derogare de la prevederile art. 19 alin. (1)
lit. b), dispozi˛iile Hot„r‚rii Guvernului nr. 844/2002 privind
aprobarea nomenclatoarelor calific„rilor profesionale pentru
care se asigur„ preg„tirea prin Ónv„˛„m‚ntul preuniversitar,
precum ∫i durata de ∫colarizare, astfel cum a fost
modificat„ prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 721/2004, r„m‚n
Ón vigoare ∫i pentru anul ∫colar 2004—2005.»“

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR,

PRE™EDINTELE SENATULUI

VIOREL HREBENCIUC

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 4 noiembrie 2004.
Nr. 475.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 60/2004 pentru modificarea
∫i completarea unor dispozi˛ii cuprinse Ón acte normative
din domeniul sanitar
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 60/2004 pentru modificarea ∫i completarea unor
dispozi˛ii cuprinse Ón acte normative din domeniul sanitar.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Bucure∫ti, 2 noiembrie 2004.
Nr. 894.
´
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
C A M E R A D E P U T A fi I L O R

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 91/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat
pe anul 2004
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a Guvernului nr. 91
din 26 august 2004 cu privire la rectificarea bugetului de
stat pe anul 2004, adoptat„ Ón temeiul art. 1 pct. I.1 din

Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite
ordonan˛e, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 801 din 30 august 2004.

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) ∫i ale art. 76 alin. (2)
din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR,

PRE™EDINTELE SENATULUI

VIOREL HREBENCIUC

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 4 noiembrie 2004.
Nr. 476.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 91/2004 cu privire la rectificarea bugetului
de stat pe anul 2004
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru aprobarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 91/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe
anul 2004 ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Bucure∫ti, 2 noiembrie 2004.
Nr. 895.
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DECIZII

ALE

C U R fi I I

C O N S T I T U fi I O N A L E

CURTEA CONSTITUfiIONAL√

D E C I Z I A Nr. 418
din 14 octombrie 2004

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 38 alin. (4), art. 49 alin. (3)
∫i art. 50 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii ∫i alte drepturi
de asigur„ri sociale
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Constantin Doldur
Acsinte Gaspar
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Ion Tiuc„
Doina Suliman

—
—
—
—
—
—
—
—
—

pre∫edinte
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
procuror
magistrat-asistent ∫ef

Pe
rol
se
afl„
solu˛ionarea
excep˛iei
de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 38 alin. (4), art. 49
alin. (3) ∫i art. 50 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul
public de pensii ∫i alte drepturi de asigur„ri sociale,
excep˛ie ridicat„, prin avocat, de Alexandru Georgescu Ón
Dosarul nr. 7.003/As/2003 al Tribunalului Bucure∫ti —
Sec˛ia a VIII-a conflicte de munc„ ∫i litigii de munc„.
La apelul nominal autorul excep˛iei este prezent
personal ∫i asistat de avocatul M.I. Ghica. Lipse∫te Casa
de pensii a municipiului Bucure∫ti, fa˛„ de care procedura
de citare este legal Óndeplinit„.
Avocatul autorului excep˛iei solicit„ s„ se constate
neconstitu˛ionalitatea art. 50 din Legea nr. 19/2000 Ón
raport cu prevederile art. 47 alin. (2) din Constitu˛ia
republicat„. Œn acest sens, depune concluzii scrise la dosar.
Reprezentantul Ministerului Public, apreciind c„
dispozi˛iile de lege criticate nu contravin prevederilor
constitu˛ionale invocate, pune concluzii de respingere a
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca neÓntemeiat„.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 24 februarie 2004, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 7.003/As/2003, Tribunalul Bucure∫ti — Sec˛ia
a VIII-a conflicte de munc„ ∫i litigii de munc„ a sesizat
Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 38 alin. (4), art. 49 alin. (3) ∫i art. 50 din
Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii ∫i alte
drepturi de asigur„ri sociale, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, excep˛ie ridicat„, prin avocat, de
Alexandru Georgescu Óntr-un litigiu de asigur„ri sociale.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, autorul
acesteia sus˛ine c„ dispozi˛iile art. 50 din Legea
nr. 19/2000, prin îexceptarea perioadelor asimilate de la
stabilirea pensiei anticipate par˛iale“, Óncalc„ prevederile
art. 16 alin. (1) din Constitu˛ie, republicat„, instituind un

regim discriminatoriu pentru o categorie de persoane.
Consider„, totodat„, c„ dispozi˛iile legale criticate Óncalc„ ∫i
dreptul fundamental la pensie, prev„zut de art. 47 alin. (2)
din Constitu˛ie, republicat„.
Tribunalul Bucure∫ti — Sec˛ia a VIII-a conflicte de
munc„ ∫i litigii de munc„ consider„ c„ excep˛ia ridicat„ nu
este Óntemeiat„, deoarece înu se poate Ón nici un caz
aprecia c„ instituirea unor dispozi˛ii de favoare, Ón anumite
condi˛ii, Óncalc„ principiul egalit„˛ii cet„˛enilor Ón fa˛a legii,
instituit de art. 16 alin. (1) din Constitu˛ie“. Cet„˛enii care
au realizat un stagiu de cotizare cu cel pu˛in 10 ani mai
mare dec‚t stagiul standard se afl„ Óntr-o situa˛ie diferit„
fa˛„ de cei care au realizat doar un stagiu minim sau
incomplet.
Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicat„, Óncheierea de sesizare a fost
comunicat„ pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale
Parlamentului ∫i Guvernului, pentru a-∫i exprima punctele
de vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ridicate,
iar Ón conformitate cu art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu
modific„rile ulterioare, a fost solicitat punctul de vedere al
institu˛iei Avocatul Poporului.
Guvernul apreciaz„ c„ excep˛ia este neÓntemeiat„,
deoarece textele de lege criticate nu contravin prevederilor
constitu˛ionale invocate.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ dispozi˛iile legale
criticate prin excep˛ia de neconstitu˛ionalitate nu Óncalc„ nici
o norm„ constitu˛ional„. Arat„, Ón acest sens, c„, potrivit
prevederilor art. 47 alin. (2) din Constitu˛ie, republicat„,
dreptul la pensie este stabilit de lege. Legea nr. 19/2000
reglementeaz„ situa˛ii diferite de acordare a pensiei, Ón
func˛ie de v‚rsta asiguratului ∫i stagiul de cotizare realizat
de acesta, îceea ce impune ∫i justific„, Ón mod obiectiv ∫i
rezonabil, aplicarea unor tratamente juridice diferite“, iar
îinstituirea unei reguli speciale cu privire la pensia
anticipat„ ∫i pensia anticipat„ par˛ial„“, conform c„reia la
stabilirea stagiului de cotizare nu se iau Ón calcul
perioadele asimilare, este constitu˛ional„.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excep˛iei ridicate.
C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
judec„torul-raportor, sus˛inerile avocatului autorului excep˛iei,
concluziile procurorului, dispozi˛iile legale criticate, raportate
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la prevederile Constitu˛iei, precum ∫i dispozi˛iile Legii
nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) ∫i ale art. 1
alin. (2), ale art. 2, 3, 10 ∫i 29 din Legea nr. 47/1992,
republicat„, s„ solu˛ioneze excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
ridicat„.
Autorul excep˛iei a solicitat constatarea neconstitu˛ionalit„˛ii
dispozi˛iilor art. 50 din Legea nr. 19/2000, pentru faptul c„,
la stabilirea dreptului la pensia anticipat„ par˛ial„, acestea
nu permit includerea Ón stagiul de cotizare realizat a
perioadelor necontributive, asimilate stagiului de cotizare,
iar printr-o interpretare gre∫it„ a textului de lege, se exclud
de la calcul ∫i cei 10 ani Ón care autorul excep˛iei a fost
militar activ. Instan˛a de judecat„, av‚nd Ón vedere c„ la
ambele tipuri de pensie anticipat„ se aplic„ acelea∫i reguli,
a sesizat Curtea Constitu˛ional„ pentru examinarea
constitu˛ionalit„˛ii art. 38 alin. (4), art. 49 alin. (3) ∫i art. 50
din Legea nr. 19/2000. Œntruc‚t obiectul litigiului Ón cadrul
c„ruia a fost ridicat„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este
legat de dreptul la pensia anticipat„ par˛ial„, dispozi˛iile
art. 49 alin. (3) din lege, referitoare la pensia anticipat„, nu
sunt incidente Ón cauz„, astfel c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a acestor dispozi˛ii urmeaz„ s„ fie
respins„ ca fiind inadmisibil„.
De∫i autorul excep˛iei nu invoc„ neconstitu˛ionalitatea
art. 38 alin. (4), totu∫i, critic‚nd excluderea din calcul a
perioadelor asimilate Ón cazul stabilirii drepturilor prev„zute
de art. 50, constat„m c„ obiectul excep˛iei Ól constituie
dispozi˛iile acestor texte din Legea nr. 19/2000 privind
sistemul public de pensii ∫i alte drepturi de asigur„ri
sociale, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, texte care au urm„toarea redactare:
— Art. 38: î(1) Œn sistemul public se asimileaz„ stagiului de
cotizare ∫i perioadele necontributive, denumite Ón continuare
perioade asimilate, Ón care asiguratul:
a) a beneficiat sau beneficiaz„ de drepturi de asigur„ri
sociale, cu excep˛ia celor prev„zute la art. 40 lit. a), b), c) ∫i e);
b) a urmat cursurile de zi ale Ónv„˛„m‚ntului superior,
organizat potrivit legii, pe durata normal„ a studiilor respective,
cu condi˛ia absolvirii acestora;
c) a satisf„cut serviciul militar ca militar Ón termen sau militar
cu termen redus, pe durata legal stabilit„, a fost concentrat,
mobilizat sau Ón prizonierat.
(2) Asigura˛ii care au absolvit mai multe institu˛ii de
Ónv„˛„m‚nt superior, conform prevederilor alin. (1) lit. b),
beneficiaz„ de asimilarea, ca stagiu de cotizare, a unei singure
perioade de studii, la alegere.
(3) Persoanele prev„zute la alin. (1) lit. b) beneficiaz„ de
perioade asimilate, dac„ Ón aceste perioade nu se reg„sesc Ón
situa˛iile prev„zute la art. 5.
(4) Perioadele asimilate, prev„zute la alin. (1), se valorific„
numai pentru ob˛inerea pensiei pentru limit„ de v‚rst„, de
invaliditate ∫i de urma∫.“;
— Art. 50: î(1) Asigura˛ii care au realizat stagiile complete
de cotizare, precum ∫i cei care au dep„∫it stagiul complet de
cotizare cu p‚n„ la 10 ani pot solicita pensie anticipat„ par˛ial„
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cu reducerea v‚rstelor standard de pensionare cu cel mult
5 ani.
(2) Cuantumul pensiei anticipate par˛iale se stabile∫te din
cuantumul pensiei pentru limit„ de v‚rst„, prin diminuarea
acestuia Ón raport cu stagiul de cotizare realizat ∫i cu num„rul
de luni cu care s-a redus v‚rsta standard de pensionare,
conform tabelului nr. 2.“
Œn opinia autorului excep˛iei dispozi˛iile legale criticate
contravin urm„toarelor prevederi constitu˛ionale:
— Art. 16 alin. (1): îCet„˛enii sunt egali Ón fa˛a legii ∫i a
autorit„˛ilor publice, f„r„ privilegii ∫i f„r„ discrimin„ri.“;
— Art. 47 alin. (2): îCet„˛enii au dreptul la pensie, la
concediu de maternitate pl„tit, la asisten˛„ medical„ Ón unit„˛ile
sanitare de stat, la ajutor de ∫omaj ∫i la alte forme de asigur„ri
sociale publice sau private, prev„zute de lege. Cet„˛enii au
dreptul ∫i la m„suri de asisten˛„ social„, potrivit legii.“
Constitu˛ia stabile∫te dreptul tuturor cet„˛enilor la pensie,
prev„z‚nd, Ón art. 47 alin. (2), c„ exercitarea acestui drept
se face Ón condi˛iile prev„zute de lege. Astfel, intr„ Ón
atribu˛iile exclusive ale legiuitorului stabilirea tipurilor de
pensie, a condi˛iilor ce trebuie Óndeplinite de beneficiari
pentru a se putea Ónscrie la pensie, a modului de calcul al
cuantumului pensiei ∫i a altor condi˛ii de fond ∫i de form„.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„, potrivit dispozi˛iilor art. 40 din Legea
nr. 19/2000: îŒn sistemul public se acord„ urm„toarele
categorii de pensii:
a) pensia pentru limit„ de v‚rst„;
b) pensia anticipat„;
c) pensia anticipat„ par˛ial„;
d) pensia de invaliditate;
e) pensia de urma∫.“
Pensia anticipat„ ∫i pensia anticipat„ par˛ial„ se
deosebesc de pensia pentru limit„ de v‚rst„ prin faptul c„
se permite reducerea v‚rstei standard de pensionare, Ón
condi˛iile Ón care este realizat stagiul complet de cotizare
cu o dep„∫ire, Ón raport cu care se determin„ perioada cu
care se poate reduce v‚rsta standard.
Principiul general adoptat Ón reglementarea legal„ a
sistemului public de pensii asigur„ luarea Ón considerare la
stabilirea cuantumului pensiei a Óntregii activit„˛i desf„∫urate
de titularii dreptului la pensie, respectiv a Óntregii perioade
Ón care au contribuit la fondurile de asigur„ri sociale.
Art. 38 din Legea nr. 19/2000 permite includerea, prin
asimilare, Ón stagiul de cotizare ∫i a perioadelor
necontributive, Ón trei situa˛ii, respectiv perioada Ón care
titularul a beneficiat de drepturi de asigur„ri sociale, cu
excep˛ia pensiei, c‚nd titularul a urmat cursurile de zi ale
Ónv„˛„m‚ntului superior, cu condi˛ia absolvirii, ∫i c‚nd
titularul a satisf„cut stagiul militar obligatoriu, potrivit legii.
Art. 50 din Legea nr. 19/2000 nu con˛ine nici o
dispozi˛ie cu caracter discriminatoriu, condi˛iile prev„zute
pentru exercitarea dreptului la pensie anticipat„ par˛ial„
fiind egale pentru to˛i cet„˛enii. Acest text de lege nu
atinge nici dreptul la pensie garantat de Constitu˛ie,
stabilind doar condi˛iile Ón care cet„˛enii pot beneficia de o
pensie special„ Ónainte de Ómplinirea v‚rstei standard de
pensionare, aceea∫i pentru to˛i cei care doresc s„
beneficieze de acest drept. Stabilirea condi˛iilor de acordare
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a pensiei ∫i, cu at‚t mai mult, a unei pensii speciale, Ón
condi˛iile de facilitate, f„c‚ndu-se potrivit legii, prevederea
din art. 38 alin. (4) din Legea nr. 19/2000, potrivit c„reia
perioadele asimilate se pot valorifica la stabilirea stagiului
de cotizare realizat numai Ón cazul pensiilor pentru limit„
de v‚rst„, de invaliditate ∫i de urma∫, fiind excluse pensia
anticipat„ ∫i cea anticipat„ par˛ial„, ˛ine de op˛iunea liber„
a legiuitorului. Aceast„ reglementare se aplic„, f„r„ nici o
excep˛ie, tuturor cet„˛enilor care solicit„ s„ fie Ónscri∫i Ón
vreuna dintre aceste dou„ categorii de pensii.
Interpretarea gre∫it„, invocat„ de autorul excep˛iei,
potrivit c„reia, pe l‚ng„ cei 4 ani c‚t a urmat Ónv„˛„m‚ntul

militar superior, se exclud de la calcul ∫i cei 10 ani c‚nd a
fost militar activ, ˛ine de aplicarea dispozi˛iilor legale, iar nu
de constitu˛ionalitatea acestora. Exceptarea prev„zut„ de
art. 38 alin. (4) din Legea nr. 19/2000 este strict definit„
de legiuitor, iar ea nu poate viza perioada Ón care
cet„˛eanul beneficiar al oric„rui tip de pensie a fost militar
activ. Stagiul realizat ca militar activ nu constituie perioad„
asimilat„, ci perioad„ identic„ stagiului de cotizare.
A∫a fiind, urmeaz„ ca excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
art. 38 alin. (4) ∫i art. 50 din Legea nr. 19/2000 s„ fie
respins„ ca neÓntemeiat„.

Pentru considerentele expuse mai sus, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, republicat„,
al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992, republicat„,
CURTEA

C O N S T I T U fi I O N A L √

Œn numele legii
D E C I D E:

1. Respinge, ca fiind neÓntemeiat„, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 38 alin. (4) ∫i art. 50 din
Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii ∫i alte drepturi de asigur„ri sociale, excep˛ie ridicat„ de Alexandru
Georgescu Ón Dosarul nr. 7.003/As/2003 al Tribunalului Bucure∫ti — Sec˛ia a VIII-a conflicte de munc„ ∫i litigii de munc„.
2. Respinge, ca fiind inadmisibil„, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 49 alin. (3) din Legea
nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii ∫i alte drepturi de asigur„ri sociale, excep˛ie ridicat„ de acela∫i autor Ón
acela∫i dosar.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 14 octombrie 2004.
PRE™EDINTELE CURfiII CONSTITUfiIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent ∫ef,
Doina Suliman
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