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RAPORT COMUN
asupra proiectului de Lege privind instituirea ajutorului financiar
lunar pentru persoanele din fostele localităţi necooperativizate în
perioada comunistă, care au livrat la fondul centralizat al statului,
prin sistemul de contractări şi achiziţii, produse animaliere şi
agroalimentare

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru
buget, finanţe şi bănci au fost sesizate, prin adresa nr. PLx 76 din 2
martie 2011, cu dezbaterea pe fond a proiectului de Lege privind
instituirea ajutorului financiar lunar pentru persoanele din fostele localităţi
necooperativizate

în

perioada

comunistă,

care

au

livrat

la

fondul

centralizat al statului, prin sistemul de contractări şi achiziţii, produse
animaliere şi agroalimentare.

La întocmirea prezentului raport, în conformitate cu art.97 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisiile au avut în vedere:
•

avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr. 1198/07.10.2010)

•

avizul

negativ

al

Comisiei

juridice,

de

disciplină

şi

imunităţi

(nr.31/138/22.03.2011)
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•

avizul negativ al Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic (nr. 26/61/29.03.2011)

•

punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.2770/08.11.2010).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea

ajutorului

financiar

necooperativizate

lunar

în

pentru

perioada

persoanele

comunistă,

care

din
au

fostele
livrat

localităţi
la

fondul

centralizat al statului, prin sistemul de contractări şi achiziţii, produse
animaliere şi agroalimentare, pentru a se asigura un venit minim de trai
persoanelor care au lucrat în gospodării individuale.
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform
prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.
În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor,
Comisiile au dezbătut proiectul de lege în şedinţe separate.
La şedinţa Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci din data de 12
aprilie 2011 au fost prezenţi 33 deputaţi din totalul de 33 membri.
La dezbateri a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile
art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, doamna Maria Leancă, şef
serviciu în cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
Membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea
proiectului de lege.
La şedinţa Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din data de 26
octombrie 2011 au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 27 membri.
La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile
art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor:


d-l Valentin Mocanu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei
şi Protecţiei Sociale



d-na Domnica Doina Pârcălabu – Preşedinte Casa Naţională de
Pensii Publice.
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Membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (9 voturi
împotrivă şi o abţinere), respingerea proiectului de lege.
În urma finalizării dezbaterilor, Comisiile propun Plenului Camerei
Deputaţilor respingerea proiectului de lege deoarece implică cheltuieli
suplimentare din bugetul de stat, în condiţiile adoptării unor politici de
restrângere a cheltuielilor bugetare şi de abordare prudentă a deficitului
bugetar.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 23 februarie
2011.

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor
art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor.

PREŞEDINTE,
Victor Paul Dobre

PREŞEDINTE,
Maria Eugenia Barna

SECRETAR,
Kerekes Karoly

SECRETAR,
Nicolae Bud

Şef serviciu Elena Mesaroş

Întocmit,
Expert parlamentar Geta Doană

Consilier parlamentar Vasilica Popa
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