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Către 
BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege 

privind administrarea creanțelor bugetare reprezentând comisionul datorat de 

angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă, trimis celor două comisii, 

pentru examinare pe fond, cu adresa nr. PLx 73/2014 din 24 februarie 2014. 

 
 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE,      PREŞEDINTE, 

Florin Iordache    Gheorghe-Eugen Nicolăescu 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 
 

Comisia pentru muncă şi     Comisia pentru buget, finanţe şi  
protecţie socială      bănci 
 
Bucureşti, 20 martie 2014 

Nr. 4c-7/89  
  

RAPORT  COMUN 
asupra proiectului de Lege privind administrarea creanțelor bugetare 

reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor 
teritoriale de muncă 

 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci au fost sesizate, prin adresa nr. PLx 73/2014 din 24 februarie 
2014, cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a proiectului de Lege 
privind administrarea creanțelor bugetare reprezentând comisionul datorat de 
angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă. 

 
La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în vedere:  

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1384/11.12.2013) 
• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c-11/170/5.03.2014) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.37/216/12.03.2014). 
 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal 
privind administrarea creanţelor bugetare reprezentând comisionul datorat de 
angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă şi abrogarea textelor similare 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.17/2011. 

 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 

prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  
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În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 
Comisiile au dezbătut proiectul de lege în şedinţe separate.  

La şedinţa Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci din data de 11 martie 
2014 au fost prezenţi 27 deputaţi din totalul de 32 membri.  

La dezbateri a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art.55 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, domnul Dan Manolescu, Secretar de 
Stat – Ministerul Finanţelor Publice. 

 
La şedinţa Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din data de 18 

martie 2014 şi-au înregistrat prezenţa 24 deputaţi din totalul de 24 membri.  
La dezbateri a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art.55 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, domnul Ciprian Dragomir – Inspector 
General de Stat – Inspecţia Muncii. 

 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 18.02.2014. 

 
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, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma 
prezentată de Senat. 
 

 
PREŞEDINTE,    PREŞEDINTE, 
Florin Iordache    Gheorghe Eugen Nicolăescu 
 
 
 
SECRETAR,     SECRETAR,   
Mihăiţă Găină    Mihai Aurel Donţu   

 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Sorina Szabo    Consilier parlamentar Luminiţa Ghiorghiu 

 
 
 



 
4/4 

 


