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A V I Z 
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 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul 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 , trimis cu adresa nr. PL-x 495 din 08.09.2008  şi înregistrat cu 
nr.31/806 din 09.09.2008. 
                Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale 
art. 92 alin. (9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională.  
                 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
şedinţa din 25 iunie 2008. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia a dezbătut proiectul de lege  în şedinţa din  17 septembrie  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, în sensul că 
cererile prevăzute la alin.(3) al art. 7 se soluţionează în termenul prevăzut la art.86 din 
Legea nr.19/2000, cu respectarea termenului general de prescripţie calculat începând cu 
luna înregistrării cererii. De asemenea se propune prelungirea de la 3 la 5 ani a termenului 
în care pensionarii pot depune cererea şi documentele justificative necesare recalculării 
pensiei. 

Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de 
motive şi avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri, al Consiliului Legislativ 
nr.370/24.03.2008 şi avizul Consiliului Economic şi Social nr.527/17.03.2008. 
                 În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a acestui proiect de lege . 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării,  proiectul de lege  face parte din 
categoria legilor organice.  
 
 
                                         VICEPREŞEDINTE,                           SECRETAR, 
                                          Florin  IORDACHE                           George BĂEŞU 
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