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Comisia pentru munca si protectie sociala    Nr.27/481/23 octombrie 2003 
 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege privind ratificarea Acordului de modificare a Acordului între Guvernul 

României si Guvernul Republicii Elene pentru reglementarea definitiva a compensarii 
contributiilor de asigurari sociale ale refugiatilor politici greci repatriati din România, semnat la 
Atena la 23 februarie 1996, ratificat prin Legea nr.63/1997, semnat la Bucuresti la 30 iunie 2003 

 
 
 În conformitate cu prevederile art.89 si 107 din Regulamentul Camerei Deputatilor, Comisia pentru 
munca si protectie sociala a fost sesizata pentru dezbatere pe fond cu proiectul de Lege privind ratificarea 
Acordului de modificare a Acordului între Guvernul României si Guvernul Republicii Elene pentru 
reglementarea definitiva a compensarii contributiilor de asigurari sociale ale refugiatilor politici greci repatriati 
din România, semnat la Atena la 23 februarie 1996, ratificat prin Legea nr.63/1997, semnat la Bucuresti la 
30 iunie 2003, trimis cu adresa nr.630 din 20 octombrie 2003. 
 

 La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizele primite de la Consiliul Legislativ si 
de la Comisia pentru politica externa. 

 

Comisia a fost sesizata cu dezbaterea si avizarea proiectului de lege mai sus mentionat în procedura 
obisnuita. 

 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor constitutionale, si 
are ca obiect de reglementare ratificarea Acordului de modificare a Acordului între Guvernul României si 
Guvernul Republicii Elene pentru reglementarea definitiva a compensarii contributiilor de asigurari sociale ale 
refugiatilor politici greci repatriati din România. 

 

Comisia propune Plenului aprobarea proiectului de lege întrucât este necesara recunoasterea 
perioadelor de asigurare realizate în România de catre persoanele asigurate repatriate. 
 

 La dezbaterea acestui proiect de lege a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art.51 si 
52 din Regulamentul Camerei Deputatilor, d-na director Magda Filip, din partea Ministerului Muncii, 
Solidaritatii Sociale si Familiei.  
 

La lucrarile comisiei au fost prezenti 19 deputati, din totalul de 21 membri ai comisiei. 
  

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în sedinta din data de 9 octombrie 2003. 
 

În urma dezbaterii proiectului de lege în sedinta din data de 22 octombrie 2003, Comisia propune 
admiterea fara modificari a acestuia, în forma prezentata de Senat, cu unanimitate de voturi. 
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