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PRIVATIZARE
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, cu modificările ulterioare, Comisia pentru politică economică,
reformă şi privatizare a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege
privind Programul de solidaritate socială în favoarea pensionarilor cu venituri
reduse, trimis cu adresa nr. PL-x 311 din 2 mai 2007, înregistrat sub nr. 21/151 din 3
mai 2007.
Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale
art.92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu
modificările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, Comisia a dezbătut proiectul de lege menţionat mai sus, pe parcursul mai
multor şedinţe, dezbaterile fiind finalizate în şedinţa din 29 mai 2007.
Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea
de motive, avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social trimis cu adresa nr.
2671 din 7 noiembrie 2006, avizul favorabil al Consiliului Legislativ trimis cu adresa
nr. 1489 din 6 noiembrie 2006 şi punctul de vedere al Guvernului trimis cu adresa
nr. 3711 din 7 decembrie 2006, prin care nu se susţine adoptarea iniţiativei
legislative.
În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă), s-a hotărât
avizarea favorabilă a proiectului de lege, cu amendamente admise, care sunt
redate în ANEXA la prezentul aviz.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din
categoria legilor organice.
PREŞEDINTE,
Mihai TUDOSE
SECRETAR,
Iuliu NOSA
Consilier parlamentar,
Anca Chiser
Expert parlamentar,
Graziella Segărceanu

ANEXĂ
AMENDAMENTE ADMISE :
Nr.
crt.

Text Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivare

1

Titlul Legii : Lege privind Programul de Titlul Legii : Lege privind constituirea unui fond Se impune această modificare pentru
solidaritate socială în favoarea pensionarilor cu de solidaritate socială în favoarea pensionarilor cu a se asigura realizarea unei
venituri reduse
venituri reduse
concordanţe între titlu şi conţinutul
legii.
Autori: senatorii Dan Voiculescu, Sabin Cutaş,
Gavrilă Vasilescu şi deputaţii: Daniela Popa,
Bogdan Ciucă, Bogdan Pascu

2

Articolului 1 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
Art.1. – Programul de solidaritate socială
Art.1. – Se constituie un fond special, la
constă în instituirea taxei de solidaritate socială dispoziţia Ministerului Muncii, Familiei şi
aplicată operatorilor economici, persoane Egalităţii de Şanse, care constă în instituirea unei
juridice plătitoare de impozit pe profit.
taxe de solidaritate socială, aplicabilă operatorilor
economici, persoane juridice plătitoare de impozit
pe profit.
Autori: senatorii Dan Voiculescu, Sabin Cutaş,
Gavrilă Vasilescu şi deputaţii: Daniela Popa,
Bogdan Ciucă, Bogdan Pascu

Prin prezenta modificare s-a renunţat
la creşterea cuantumului pensiilor şi
se propune crearea unui fond special
de solidaritate aflat la dispoziţia
Ministerului Muncii, Familiei şi
Egalităţii de Şanse.

3

Articolului 2 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
Art.2. – (1) Cuantumul taxei de solidaritate este Art.2. – (1) Cuantumul taxei de solidaritate socială
de 1% din profitul anual al fiecărui operator este de 1% din profitul anual brut al fiecărui
economic.
operator economic.
(2) Taxa de solidaritate socială se
(2) Taxa de solidaritate socială se plăteşte
plăteşte anual.
anual, până la finele primului semestru al anului
curent, pentru anul ce a trecut.

Se impune modificarea articolului
pentru clarificarea tipului de profit la
care se face referire.
Completarea articolului are în
vedere stabilirea unei date limită
pentru înfiinţarea fondului special de
solidaritate.

Autori: senatorii Dan Voiculescu, Sabin Cutaş,
Gavrilă Vasilescu şi deputaţii: Daniela Popa,
Bogdan Ciucă, Bogdan Pascu

4
Art.4. – (1) Sumele acumulate prin plata taxei
de solidaritate socială se constituie ca sursă a
bugetului asigurărilor sociale de stat.
(2) Sumele menţionate la alin.(1) vor fi
utilizate pentru creşterea cuantumului tuturor
pensiilor mai mici decât salariul minim pe
economie.

5

Art.5. – Normele metodologice de aplicare a
măsurilor prevăzute de prezenta lege se
stabilesc prin hotărâre de Guvern, în termen de
3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Articolului 4 se modifică şi va avea următorul Pentru consecvenţa legislativă.
cuprins:
De sumele acumulate prin plata taxei de
solidaritate vor beneficia pensionarii a căror
pensii sunt mai mici decât salariul minim pe
economie.
Autori: senatorii Dan Voiculescu, Sabin Cutaş,
Gavrilă Vasilescu şi deputaţii: Daniela Popa,
Bogdan Ciucă, Bogdan Pascu

Articolului 5 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
Art. 5 – Modalitatea de intrare în posesia
banilor ce li se cuvin, din fondul de solidaritate
persoanelor îndreptăţite, se va stabili prin
normele metodologice de aplicare a prezentei
legi pe care Guvernul, prin hotărâre le va
elabora în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare
a prezentei legi.

Se propune ca Guvernul să
stabilească procedura prin care
beneficiarii vor intra în posesia
banilor proveniţi din taxa de
solidaritate.

Autori: senatorii Dan Voiculescu, Sabin Cutaş,
Gavrilă Vasilescu şi deputaţii: Daniela Popa,
Bogdan Ciucă, Bogdan Pascu
6

Art.6. – Prezenta lege se aplică pentru o Art.6. – Prezenta lege îşi produce efectele pentru Pentru claritatea textului.
perioadă de 3 ani de la data publicării în o perioadă de 3 ani fiscali de la data publicării în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
Monitorul Oficial al României, Partea I, cu
excepţia dispoziţiilor privind redistribuirea
fondurilor, care se aplică pentru o perioadă de 4
ani fiscali.
Autor: Comisia economică

3

