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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 
 
 

 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între 
România şi Republica Albania în domeniul securităţii sociale, 

semnat la Bucureşti, la 27 februarie 2015 
 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost 
sesizată, prin adresa nr. PLx 596/2015 din 23 septembrie 2015, cu 
dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a proiectului de lege pentru 

ratificarea Acordului între România şi Republica Albania în domeniul 

securităţii sociale, semnat la Bucureşti, la 27 februarie 2015. 

 
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.930/01.09.2015) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru politică externă  

(nr.4c-3/61/29.09.2015). 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea 
acordului între România şi Republica Albania în domeniul securităţii 
sociale, actuala reglementare aplicabilă între cele două state fiind o 
Convenţie interguvernamentală privind colaborarea în domeniul 
problemelor sociale, semnată de cele două state în anul 1961. Datorită 
amplelor reforme iniţiate de ambele state în domeniul securităţii sociale, 
au fost iniţiate noi negocieri în acest domeniu, forma finală a acestora fiind 
cuprinsă în prezentul Acord, supus ratificării Parlamentului în baza Legii 
nr.590/2003 privind tratatele. 

 

Bucureşti, 8 octombrie 2015 
Nr. 4c-7/675 
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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 6 octombrie 
2015 au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, doamna Ileana Ciutan – preşedintele 
Casei Naţionale de Pensii Publice şi doamna Adriana Stoinea – şef serviciu, 
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 

 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 23 deputaţi, din 

totalul de 24 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, republicat. 

 
În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei 

Deputaţilor adoptarea proiectului de lege în forma prezentată. 
 

 
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Adrian Solomon    Mihăiţă Găină 
 
 
 
 
        

             
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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