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CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia   pentru muncă  
şi protecţie socială             128 
               8 iunie 1998  
 
 

RAPORT 
 

asupra propunerii  legislative  pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Legea nr.3/1977 privind pensiile de 
asigurări sociale de stat şi asistenţa socială trimisă comisiei pentru examinare în fond cu adresa nr. 52 din 23 martie 1998. 

  În urma examinării propunerii  legislative  pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Legea 
nr.3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială  în şedinţa din  4 iunie 1998, propunem ca aceasta 
să fie supusă spre dezbatere şi adoptare cu următoarele amendamente: 
 
 

Nr.crt. Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

       1. Titlul legii 
Lege pentru modificarea şi completarea  
unor  dispooziţii din  Legea nr.3/ 1977 
privind pensiile  de asigurări sociale de stat 
şi asistenţă socială  

Comisia propune următorul text pentru titlul legii: 
 
    “Lege pentru completarea  art.39 din  Legea 
nr.3/ 1977 privind pensiile  de asigurări sociale de 
stat şi asistenţa socială “ 
   Autor: deputat  Karoly  Kerekes 
 

S-a eliminat menţiunea 
referitoare  la 
completarea  Legii 
nr.3/1977 întrucât din 
cuprinsul actului 
normativ propus rezultă 
că ne aflăm în  situaţia 
completării acestei legi 
şi nu a modificării ei. 
   S-a înlocuit sintagma 
“ unor dispoziţii” cu  
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denumirea articolului 
care se completează cu 
noi alineate. 

   2. Articol unic- Legea nr. 3/1977  privind 
pensiile de asigurări sociale de stat şi 
asistenţa  socială se modifică şi se 
completează după cum urmează: 
După alin.(2) al art.39 se introduce un nou 
alineat cu următorul cuprins: 
“Pensia de urmaş nu se acordă persoanei  
condamnate prin hotărâre judecătorească, 
rămasă definitivă, pentru săvârşirea 
infracţiunii de omor, tentativă de omor sau 
lovituri cauzatoare de moparte asupra 
susţinătorului de pe urma căruia decurge 
dreptul la pensie.” 

Comisia propune următorul text pentru articolul 
unic: 
“Articol unic- Articolul 39 din  Legea nr.3/1977 
privind pensiile de asigurări sociale  de stat şi 
asistenţa socială, publicată în Buletinul oficial  nr. 
82 din 6 august 1977 se completează cu două 
alineate noi, (3) şi (4), cu următorul cuprins: 
(3) Pensia de urmaş nu se acordă persoanei 

condamnate prin  hotărâre  judecătorească, 
rămasă definitivă, pentru săvârşirea 
infracţiunii de omor, tentativă de omor sau 
lovituri cauzatoare de moarte asupra 
susţinătorului de pe urma căruia decurge 
dreptul la pensie. 

   (4)  Dispoziţiile alin.(3)  se aplică şi persoanelor 
beneficiare a pensiei de urmaş, aflate în plată la 
data intrării în vigoare a prezentei legi.” 
    Autor: deputat  Karoly  Kerekes 

 

 
       PREŞEDINTE    SECRETAR 
       Valentin Adrian Iliescu   Teodor Stanca 
 
 Întocmit, 
 expert parlamentar 
 Jeniţa Naidin 
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