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RAPORT  COMUN 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2003 privind protecţia 

maternităţii la locurile de muncă 
 

 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

şi Comisia pentru sănătate şi familie au fost sesizate, prin adresa 

nr.PLx.396/2015 din 6 mai 2015, cu dezbaterea pe fond a proiectului de 

Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă. 

 

La întocmirea prezentului raport, Comisiile au avut în vedere:  

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.280/25.03.2015) 

• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.4c-

11/655/12.05.2015) 

• avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.4c-17/480/12.05.2015) 

 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2003 privind 

 



protecţia maternităţii la locurile de muncă, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr.25/2004, cu modificările ulterioare, în contextul 

îndeplinirii obligaţiilor ce revin României, în calitate de stat membru al 

Uniunii Euopene. 

Ordonanţa de urgenţă nr. 96/2003 transpune Directiva 92/85/CEE a 

Consiliului din 19 octombrie 1992 privind introducerea de măsuri pentru 

promovarea îmbunătăţirii securităţii şi a sănătăţii la locul de muncă în 

cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează. 

Urmare adoptării la nivelul Uniunii Europene a Directivei 2014/27/UE 

a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 care 

modifică Directiva 92/85/CE este necesară modificarea similară a actelor 

normative care au transpus directivele specifice din domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă. 

 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform 

prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 

 

În conformitate cu prevederile art.61 şi art.63 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, Comisiile au dezbătut proiectul de lege în şedinţa 

comună din 26 mai 2015.  

La lucrări au fost prezenţi 23 deputaţi din totalul de 24 membri ai 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi 17 deputaţi din totalul de 19 

membri ai Comisiei pentru sănătate şi familie. 

Raportul comun a fost adoptat cu majoritate de voturi pentru (o 

abţinere). 

 

La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.56 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor: 

 dl Gabriel Lungu – secretar de stat – Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale; 

 dl Răzvan Vulcănescu – secretar de stat – Ministerul Sănătăţii. 
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Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 4 mai 2015. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor. 

 

În urma finalizării dezbaterilor, Comisiile propun Plenului Camerei 

Deputaţilor adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat. 

 

 
PREŞEDINTE,     PREŞEDINTE, 
Adrian Solomon     Dr. Florin Buicu 
 
 
 
 
 
 
SECRETAR,      SECRETAR,   
Mihăiţă Găină    Dr.Camelia Bogdănici  

       
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit,       Şef birou, George Marinescu 
Consilier parlamentar Sorina Szabo     Consilier parlamentar Cristina Bologan 
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