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     RAPORT COMUN 
asupra Proiectului de Lege pentru modificarea unor acte normative 

 
 

În temeiul dispoziţiilor art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială au fost sesizate, în procedură de urgenţă,  spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege 
pentru modificarea unor acte normative, trimis cu adresa nr. PL-x 273 din 15 iunie 2016. 

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa 
din 8 iunie 2016. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. 
(9) pct. 1, din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională.  

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă. 
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avizat favorabil 

proiectul de lege în şedinţa din 6 septembrie 2016.  
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea unor acte normative, în 

scopul restabilirii situaţiei existente anterior aprobării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.86/2014, respectiv ca activitatea de plăţi şi inspecţie socială să se desfăşoare în baza 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, iar activitatea de inspecţie a muncii să se 
desfăşoare în baza Legii nr.108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Prin modificările propuse se elimină 
confuzia creată în sistemul de asistenţă socială, dar şi în rândul agenţilor economici cu privire 
la aplicarea prevederilor din aceste acte normative.  

 
La dezbaterile din Comisia pentru muncă şi protecţie socială care au avut loc în 

şedinţa din 22 iunie 2016  a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, doamna Valentina Conţescu, Secretar de Stat în Ministerul 
Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 

La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 23 deputaţi, din totalul de 24 membri 
ai comisiei. 
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât adoptarea proiectului 

de lege în forma prezentată de Senat. Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi. 

La Comisia pentru muncă şi protecţie socială  au fost reluate dezbaterile în şedinţa 
comisiei din 14 septembrie 2016, şedinţă la care au participat, în conformitate cu prevederile 
art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, d-na Iolanda Stăniloiu - Secretar de 
Stat, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, d-na 
Lăcrămioara Corcheş – director general, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, 
d-l Dantes Nicolae Bratu – inspector general de stat, Inspecţia Muncii. 

La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 21 deputaţi, din totalul de 22 membri 
ai comisiei. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială 
au hotărât, cu majoritate de voturi (un vot împotrivă), adoptarea proiectului de lege cu 
amendamente, redate în anexa la raportul preliminar. 

 
În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  au examinat această iniţiativă 
legislativă în şedinţa din 26 septembrie 2016. La şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi au participat deputaţii conform listei de prezenţă.  

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu unanimitate de 
voturi , să-şi însuşească raportul preliminar cu amendamente admise transmis de către 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

Membrii celor două Comisii propun plenului Camerei Deputaţilor adoptarea 
proiectului de Lege pentru modificarea unor acte, cu amendamentele admise redate în Anexă. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria 
legilor ordinare.         

        
 
                    VICEPREŞEDINTE                             PREŞEDINTE 
                   Ciprian Nicolae  NICA                       Adrian SOLOMON 

                          
                 
 
 
                    SECRETAR                                 SECRETAR 
                  Vasile VARGA                               Daniel IANE 
 
 
 
 
 

Consilier parlamentar,                                                                     
Roxana David 

                       Consilier parlamentar, 
                       Lidia Vlădescu 
                       Adriana Breazu 



ANEXĂ 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

Nr. 
crt. 

Text în vigoare Text 
adoptat de Senat 

 Text propus  
(autor amendament) Motivare 

1.   Lege pentru modificarea unor 
acte normative 
 

Nemodificat   

2.   Art.I. - (1) La intrarea în 
vigoare a prezentei legi se 
desfiinţează Agenţia Naţională 
pentru Inspecţia Muncii şi 
Securitate Socială. 
(2) Cu data intrării în vigoare a 
prezentei legi, Inspecţia Muncii 
şi Agenţia Naţională pentru 
Plăţi şi Inspecţie Socială îşi vor 
desfăşura în continuare 
activitatea în conformitate cu 
dispoziţiile Legii nr.108/1999 
pentru înfiinţarea şi organizarea 
Inspecţiei Muncii, republicată 
în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.290 din 3 
mai 2012, cu modificările 
ulterioare, şi ale Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.113/2011 privind 
organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale pentru Plăţi 
şi Inspecţie Socială, publicată 
în Monitorul Oficial al 

Nemodificat   
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Nr. 
crt. 

Text în vigoare Text 
adoptat de Senat 

 Text propus  
(autor amendament) Motivare 

României, Partea I, nr.921 din 
23 decembrie 2011, aprobată cu 
modificări şi completări prin 
Legea nr. 198/2012. 
 

3.   Art.II.  – Articolul 5 din  
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale 
şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte 
normative, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.920 din 17 
decembrie 2014, aprobată cu 
modificări şi completări prin 
Legea nr.174/2015, cu 
modificările ulterioare, se 
abrogă. 
 
 
 

Art.II.  – Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale şi 
pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.920 din 17 decembrie 
2014, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.174/2015, cu modificările 
ulterioare, se modifică după cum 
urmează: 

 

1. Articolul 5 se abrogă. 
Autori: membrii Comisiei pentru 
muncă şi protecţie socială  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 

4.  Art.18. - (1) În cuprinsul 
actelor normative în 
vigoare, următoarele 
denumiri şi sintagme se 
înlocuiesc în mod 
corespunzător prezentei 

---------------------------------- 2. La articolul 18 alineatul (1), 
literele d) şi e) se abrogă. 
Autori: membrii Comisiei pentru 
muncă şi protecţie socială  

 

Pentru corelare cu 
prevederile art.I. 
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Nr. 
crt. 

Text în vigoare Text 
adoptat de Senat 

 Text propus  
(autor amendament) Motivare 

ordonanţe de urgenţă, 
după cum urmează: 
......................................... 
d) Inspecţia Muncii cu 
Agenţia Naţională pentru 
Inspecţia Muncii şi 
Securitate Socială, în 
cazul prevederilor care 
reglementează activitatea 
în domeniul relaţiilor de 
muncă, securităţii şi 
sănătăţii în muncă şi 
supravegherii pieţei 
muncii; 
e) Agenţia Naţională 
pentru Plăţi şi Inspecţie 
Socială cu Agenţia 
Naţională pentru 
Inspecţia Muncii şi 
Securitate Socială, în 
cazul prevederilor care 
reglementează activitatea 
în domeniul sistemului 
naţional de asistenţă 
socială; 
......................................... 

5.   Art.III.  - La articolul 30 din 
Legea nr.219/2015 privind 
economia socială, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 

Nemodificat   
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Nr. 
crt. 

Text în vigoare Text 
adoptat de Senat 

 Text propus  
(autor amendament) Motivare 

Partea I, nr.561 din 28 iulie 
2015, litera b) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

„b) Agenţia Naţională pentru 
Plăţi şi Inspecţie Socială, pentru 
contravenţiile prevăzute la 
art.29 lit.d).” 
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