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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 
 
 

 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 4/2016 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de 
participare a României în calitate de membru afiliat la Asociaţia 
Internaţională a Securităţii Sociale (ISSA) şi completarea anexei 

nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea 
plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale 

interguvernamentale la care România este parte 
 

 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost 
sesizată, prin adresa nr. PLx 94/2016 din 22 martie 2016, cu dezbaterea 
pe fond, în procedură obişnuită, a proiectului de lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 4/2016 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale 

de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociaţia 

Internaţională a Securităţii Sociale (ISSA) şi completarea anexei nr.1 la 

Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la 

organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este 

parte. 
 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.63/25.01.2016) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci  

(nr.4c-2/178/19.04.2016) 
• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c-11/396/31.03.2016). 
 

Bucureşti, 21 aprilie 2016 
Nr. 4c-7/278  
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 4/2016 care prevede aprobarea plăţii cotizaţiei 
anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociaţia 
Internaţională a Securităţii Sociale (ISSA), precum şi completarea anexei 
nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii 
cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care 
România este parte. 

 
La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 19 aprilie 

2016 a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Gabriel Lungu – Secretar de Stat 
în cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice.  

 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 23 deputaţi, din 

totalul de 24 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 15 martie 

2016. 
 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 

prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  
 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor. 

 
În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei 

Deputaţilor adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de 
Senat. 

 
 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Adrian Solomon    Mihăiţă Găină 

 

 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
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