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AVIZ
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2007

În conformitate cu prevederile art.9 din Regulamentul şedinţelor comune ale
Camerei Deputaţilor şi Senatului, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a Camerei
Deputaţilor şi Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială a Senatului, au fost
sesizate, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2007,
trimis comisiilor cu adresele nr. PLx 752 din 19 octombrie 2006, respectiv
nr. L 823/2006.
Potrivit prevederilor art.15 din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei
Deputaţilor şi Senatului, membrii comisiilor reunite au examinat proiectul de lege mai
sus menţionat în şedinţa din 25 octombrie 2006.
În urma dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât avizarea favorabilă a
proiectului de lege în forma prezentată.
În cursul dezbaterilor, a fost respins un amendament, redat în anexa la prezentul
aviz.
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ANEXĂ
Amendament respins:
Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Autor
Textul amendamentului

Motivare

0

1

2

3

D-nii deputaţi Ioan Cindrea, Irinel
Stativă, Marian Sârbu, Pavel
Todoran, Filonaş Chiş şi d-na
deputat Gabriela Nedelcu propun
introducerea, după alin.(1) al art.8,
a unui alineat nou, alin.(11), cu
următorul cuprins:
“(11) Pensiile pentru agricultori
vor creşte în anul 2007 faţă de
septembrie 2006 cu 50%.”

Argumente pentru susţinere:
Creşterea reală a pensiilor pentru
agricultori.
Suimele necesare pentru finanţarea
pensiilor de agricultori se vor
redistribui în mod corespunzător prin
reducerea cheltuielilor de la fondul
de rezervă la dispoziţia Guvernului şi
de la Secretariatul General al
Guvernului.
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Argumente pentru respingere:
Nu există susţinere financiară.
Fondul de rezervă al Guvernului se
foloseşte pentru finanţarea unor
cheltuieli urgente sau neprevăzute
apărute în timpul exerciţiului
bugetar.

Preşedinte,
Stelian DUŢU

Preşedinte,
Aron Ioan POPA

Secretar,
Pavel TODORAN

Secretar,
Paul PĂCURARU

Întocmit,
Consilier Elena ANGHEL
Consilier Ion ZARĂ
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