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R A P O R T 
asupra propunerii legislative pentru modificarea art.9 din Legea nr.578/2004 

privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor 
 

 
 
1. În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată în 
fond, în procedură obişnuită, în vederea examinării şi întocmirii raportului, cu 
propunerea legislativă pentru modificarea art.9 din Legea nr.578/2004 privind 
acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor, trimisă cu adresa nr.P.l.x 
537 din 12 iunie 2006. 
 
La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere avizele: 

• Consiliului Legislativ (nr.397/17.03.2006 - favorabil) 
• Consiliului Economic şi Social (nr.452/1.03.2006 - negativ) 
• Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.800/27.06.2006 - negativ) 

precum şi punctul de vedere al Guvernului (nr.1078/3.04.2006 - negativ). 
 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.9 din Legea 
nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor, vizând 
schimbarea termenului de intrare în vigoare a acestei legi, la 1 aprilie 2006. 
 
Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative 
din următoarele considerente: 
a) Fondurile necesare acordării ajutorului lunar pentru soţul supravieţuitor nu au 
fost prevăzute în bugetul de stat pe 2006, întrucât în baza art.9 din legea 
nr.578/2004, prevederile acestei legi vor intra în vigoare după finalizarea 
operaţiunilor de recalculare a pensiilor din sistemul public, la o dată stabilită prin 
hotărâre a Guvernului. 
b) Pe agenda de lucru a Guvernului se află un proiect legislativ de modificare şi 
completare a Legii  nr.578/2004 în sensul stabilirii datei de intrare în vigoare a 
legii, ca fiind 1 ianuarie 2007. 
 

2. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, conform 
prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  
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3. La dezbaterea propunerii au participat, ca invitaţi, în conformitate cu 

prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat: d-na Nemeşi 
Ioana – director adjunct – CNPAS şi d-na Ciobotaru Daniela – şef serviciu – 
CNPAS. 

 
4. La lucrările comisiei au fost prezenţi 16 deputaţi, din totalul de 18 membri 

ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.  

 
5. Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 7 iunie 2006. 

 
6. Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale 

art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională. 
 
 În urma dezbaterii în şedinţa din 12 septembrie 2006, Comisia propune  
respingerea propunerii legislative. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
 Stelian DUŢU      Karoly KEREKES 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Consilier Elena ANGHEL 

 2




