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A V I Z 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.33 din Legea nr. 502/2004 privind asociaţiile 
pensionarilor 

 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru 

administraţie publică și amenajarea teritoriului a fost sesizată, pentru dezbatere şi avizare, în procedură 

obişnuită, prin adresa nr. PLx. 645 din 4 decembrie 2019, cu proiectul de Lege pentru modificarea art.33 din 

Legea nr. 502/2004 privind asociaţiile pensionarilor. 

 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei pentru 

administraţie publică și amenajarea teritoriului au examinat proiectul de Lege sus menţionat în şedinţa din 28 

ianuarie 2020. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 

favorabilă a proiectului de lege cu un amendament admis. 

 

 

PREȘEDINTE SECRETAR 

ANGELICA FĂDOR SIMONA BUCURA-OPRESCU 
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ANEXA 

 

Nr. 
Crt. 

Textul Legea 502/2004 privind 
asociațiile pensionarilor 

Amendament  admis Motivație 

1.  Art. 33 
 
 
Asociațiile și federațiile 
pensionarilor pot primi în 
folosință, cu titlu gratuit sau cu 
titlu oneros, orice bunuri 
mobile și imobile, necesare 
realizării scopului pentru care 
sunt înființate, inclusiv de la 
autoritățile administrației 
publice locale. 

Art. 33 se modifică și va avea 
următorul cuprins:  

Asociațiile și federațiile 
pensionarilor pot primi în 
folosință, cu titlu gratuit, orice 
bunuri mobile și imobile, 
necesare realizării scopului 
pentru care sunt înființate, 
inclusiv de la autoritățile 
administrației publice locale. 
 
 

Autor: 
Comisia pentru administrație 

publică și amenajarea 
teritoriului 

 
 
 
 

Pentru a nu își schimba scopul pentru care sunt înființate 
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