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RAPORT
asupra proiectului de Lege pentru modificarea alin.(5) şi (6) ale
art.7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.4/2005 privind
recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul
sistem al asigurărilor sociale de stat

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin
adresa nr.PLx 495 din 8 septembrie 2008, cu dezbaterea pe fond în
procedură obişnuită, a proiectului de Lege pentru modificarea alin.(5) şi
(6) ale art.7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.4/2005 privind
recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al
asigurărilor sociale de stat.

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere:
•

avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.370/24.03.2008)

•

avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.527/17.03.2008)

•

avizul

favorabil

al

Comisiei

juridice,

de

disciplină

şi

imunităţi

(nr.806/9.09.2008)
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•

avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi
bărbaţi (nr.385/17.09.2008)

•

punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.1062/9.05.2008).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea

alin.(5) şi (6) ale art.7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.4/2005
privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul
sistem al asigurărilor sociale de stat astfel ca termenul general de
prescripţie să fie calculat începând cu luna înregistrării cererii şi
prelungirea de la 3 la 5 ani a termenului în care pensionarii pot depune
cererea şi documentele justificative necesare recalculării pensiei.
Comisia

propune

Plenului

Camerei

Deputaţilor

aprobarea

proiectului de lege în forma prezentată de Senat pentru a da
posibilitatea celor îndreptăţiţi să intre în posesia drepturilor financiare
cuvenite şi pentru evitarea numeroaselor acţiuni în justiţie, având în
vedere faptul că autorităţile desemnate prin actul normativ să asigure
eliberarea acestor documente nu au putut să-şi îndeplinească obligaţiile
legale la termen.
Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform
prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată.
La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 30 septembrie
2008 au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor:


Denisa Pătraşcu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi
Egalităţii de Şanse;



Cecilia Sebe – Şef serviciu, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii
de Şanse



Adrian Moisoiu – deputat, în calitate de iniţiator.

La lucrările comisiei au fost prezenţi 10 deputaţi, din totalul de 19
membri ai comisiei.
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
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Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 25 iunie
2008.

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor
art.75

din

Constituţia

României,

republicată,

şi

ale

art.92

din

Regulamentul Camerei Deputaţilor.

PREŞEDINTE,
Gheorghe Barbu

Şef serviciu,
Consilier Elena MESAROŞ

SECRETAR,
Kerekes Károly

Întocmit,
Consilier Elena ANGHEL
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