
 

 

 

  

Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 

 
 

         Nr.27/206 
         22 mai 2007 
 
 
 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind Programul de solidaritate socială în 

favoarea pensionarilor cu venituri reduse 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, 
pentru dezbatere şi avizare, în procedură obişnuită, cu proiectul de Lege privind 
Programul de solidaritate socială în favoarea pensionarilor cu venituri reduse 
trimis comisiei cu adresa nr. P.L.-X 311 din 2 mai 2007. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au examinat 
proiectul de lege mai sus menţionat în şedinţa din 21 mai 2007. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu 7 voturi pentru, 1 vot 
împotrivă şi 3 abţineri, avizarea favorabilă a proiectului de lege cu următoarele 
amendamente : 

 
Nr. 
Crt. Text iniţial Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) Motivare 

0 1 2 3 
 
1 

Articolul 4 alineatul (2) 
(2) Sumele menţionate la 
alin.(1) vor fi utilizate pentru 
creşterea cuantumului tuturor 
pensiilor mai mici decât 
salariul minim pe economie. 

 

 
Se propune eliminarea textului. 
 
 
 
Autor: deputat Marian Sârbu 

Contravine principiilor 
Legii nr.19/2000 privind 
sistemul public de pensii 
şi alte drepturi de 
asigurări sociale, cu 
modificările şi 
completările ulterioare. 

 
2 

Art. 6.- Prezenta lege se aplică 
pentru o perioadă de 3 ani de la 
data publicării în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 

 
Se propune eliminarea textului. 
 
Autor: deputat Dan Mocănescu 

Nu se justifică delimitarea 
în timp a aplicării acestui 
act normativ. 

 
3 

Art.7.- Prezenta lege intră în 
vigoare la data publicării în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 

 
Se propune eliminarea textului. 
 
Autor: deputat Dan Mocănescu 

Contravine prevederilor 
constituţionale şi a celor 
prevăzute la art. 11 alin(1) 
din Legea nr. 24/2000, 
potrivit cărora legile intră 
în vigoare la 3 zile de la 

Administrator
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data publicării, sau la o 
dată ulterioară prevăzută 
în textul lor. 

 
 

 
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
Gheorghe Barbu     Kerekes Karoly 
 
 
 
 
 
 

Întocmit,  
Expert Sorina Steliana SZABO 


