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Nr. 27/354 

 
 

 
 
 

R A P O R T 

asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Codului European de 

Securitate Socială al Consiliului Europei, adoptat la Strasbourg la 

16 aprilie 1964 

 

 

 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin 

adresa nr. PLx 548 din 24 septembrie 2008, cu dezbaterea pe fond în 

procedură obişnuită, a proiectului de Lege pentru ratificarea Codului 

European de Securitate Socială al Consiliului Europei, adoptat la 

Strasbourg la 16 aprilie 1964. 

 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.948/11.08.2008) 

• avizul favorabil al Comisiei pentru politică externă 

(nr.33/548/01.10.2008) 

• avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.37/419/01.10.2008) 

• punctul de vedere al Guvernului (nr.460/DRP/02.02.2009) 

 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea Codului 

European de Securitate Socială al Consiliului Europei, adoptat la 

 



Strasbourg la 16 aprilie 1964 şi care a intrat în vigoare la 17 martie 1968, 

fiind semnat de România la 22 mai 2002. 

  Codul European de Securitate Socială defineşte normele europene 

de securitate socială şi stabileşte condiţiile de acordare a indemnizaţiilor, 

precum şi valorile minime de protecţie pe care statele trebuie să le asigure 

în nouă domenii de securitate socială. 

 

 Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor aprobarea 

proiectului de lege în forma prezentată.  

 

 Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 

prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  

 

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 25 februarie 

2009 a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, doamna Magda Filip, director în cadrul Ministerului 

Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 

 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 19 

membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 

Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată, potrivit 

prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor. 

 
 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
  Victor Paul DOBRE       KEREKES Károly  
         
 
 
 
 
 
Şef serviciu,  
Consilier Elena MESAROŞ     Întocmit, 

Expert Adriana Emilia BREAZU 
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