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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 26 martie 2019 

Nr. 4c-9/82 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2018 privind 

prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative, trimis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială în 

procedură de urgenţă, cu adresa nr. PLx 29/2019 din 11 februarie 2019, 

pentru dezbatere şi examinare în fond. 

 

 
 

PREŞEDINTE, 
ADRIAN SOLOMON 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 26 martie 2019 

Nr. 4c-9/82 
  

R A P O R T 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2018 privind 

prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

 
 

În temeiul art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa nr. PLx 29/2019 din 11 februarie 
2019, cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.96/2018 privind prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative. 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.96/2018, prin care se modifică şi se completează acte normative în domeniul muncii şi asistenţei sociale. 
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Principalele modificări se referă la: 
- prorogarea termenului de aplicare a Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, până la 1 aprilie 
2021, precum şi a măsurilor prevăzute de art. 27 alin.(6) şi art. 361 alin. (3) lit. e) din Legea educaţiei naţionale 
nr. 1/2011, până la 31 decembrie 2020; 
- punerea în acord a prevederilor art.56 alin (1) lit. c), teza întâi, din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii cu 
dispoziţiile prevăzute în Decizia Curţii Constituţionale nr. 387/2018; 
- stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată prin raportare la criteriile referitoare la nivelul 
studiilor şi al vechimii în muncă; 
- oferirea posibilităţii persoanelor care au absolvit învăţământul primar, aflate în evidenţele Agenţiei Naţionale 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi a altor categorii de persoane, de a avea acces la programe de formare 
prin ucenicie, de nivel 1, în scopul reducerii deficitului de forţă de muncă calificată, identificat la nivel naţional,  şi 
îmbunătăţirii cunoştinţelor, aptitudinilor şi competenţelor în context personal, civic, social şi/sau legat de ocuparea 
unui loc de muncă; 
- stabilirea datei de 31 decembrie a fiecărui an ca termenul până la care se poate realiza actualizarea cuantumului 
pensiilor militare de stat; 
- stabilirea, în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2019, a valorii unui punct-amendă, la 145 lei, aferent amenzilor 
contravenţionale reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002.  
 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 6 februarie 2019. 
 
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1073/12.11.2018) 
• avizul Consiliului Economic şi Social (nr.5628/08.11.2018) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională (nr.4c-15/117/20.02.2019) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci (nr.4c-2/77/19.03.2019) 
• avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale  

(nr.4c-6/122/20.02.2019) 
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• avizul favorabil al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport (nr.4c-11/23/19.02.2019) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi (nr.27/19.02.2019) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului (nr.4c-7/29/26.02.2019). 

 
La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 19 martie 2019 au participat, în conformitate cu 

prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
reprezentanţii Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale. 

 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 21 deputaţi, din totalul de 22 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (un vot împotrivă şi o abţinere). 
 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art.73 alin.(3)  din 

Constituţia României, republicată. 
 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României şi ale 
art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea proiectului de lege 

cu amendamente, redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport.  
 
 

   PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
   Adrian Solomon      Violeta Răduţ 
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Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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ANEXA 

 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 

 

Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
ordonanţă 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de 
comisie 

(autor amendament)  
Motivare 

1.  
__ 

 
__ 

 
Titlul legii 
 

Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.96/2018 
privind prorogarea unor 

termene, precum şi 
pentru modificarea şi 

completarea unor acte 
normative 

 

 
Nemodificat  

 

2.  
__ 

 
__ 

 
Articol unic. – Se aprobă  
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.96 din 9 
noiembrie 2018 privind 
prorogarea unor 
termene, precum şi 
pentru modificarea şi 
completarea unor acte 
normative, publicată în 

 
Articol unic. – Se aprobă  
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.96 din 9 
noiembrie 2018 privind 
prorogarea unor 
termene, precum şi 
pentru modificarea şi 
completarea unor acte 
normative, publicată în 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru 
respectarea 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
ordonanţă 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de 
comisie 

(autor amendament)  
Motivare 

Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 
963 din 14 noiembrie 
2018. 

Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 
963 din 14 noiembrie 
2018, cu următoarele 
modificări şi 
completări: 
 
Autori: membrii comisiei  
 

normelor de 
tehnică 
legislativă,  
având în vedere 
modificările şi 
completările 
propuse prin 
prezentul raport. 

3.  
__ 

 
Titlul ordonanţei 
 

Ordonanţă de urgenţă 
privind prorogarea unor 

termene, precum şi 
pentru modificarea şi 

completarea unor acte 
normative 

 

 
__ 

 
Nemodificat  

 

4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Art. I. - Articolul 97 din 
Legea nr. 196/2016 
privind venitul minim de 
incluziune, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 
882 din 3 noiembrie 
2016, cu modificările 
ulterioare, se modifică şi 
va avea următorul 

 
__ 

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
ordonanţă 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de 
comisie 

(autor amendament)  
Motivare 

 
Art. 97. - Prezenta lege 
intră în vigoare la data de 
1 aprilie 2019, cu 
excepţia art. 95, care 
intră în vigoare la data de 
1 februarie 2019. 

cuprins: 
"- Art. 97. - Prezenta 
lege intră în vigoare la 
data de 1 aprilie 2021, cu 
excepţia art. 95, care 
intră în vigoare la data de 
1 februarie 2021." 
 

5.  
__ 

 
Art. II. - (1) Termenul 
prevăzut la art. 361 
alin.(3) lit. e) din Legea 
educaţiei naţionale nr. 
1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
se prorogă până la data 
de 31 decembrie 2020. 
(2) Cupoanele sociale 
prevăzute la art. 27 
alin.(6) din Legea nr. 
1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
nu se acordă până la 
data de 31 decembrie 
2020. 
 
 
 
 
 

 
__ 

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
ordonanţă 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de 
comisie 

(autor amendament)  
Motivare 

6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art.8. - (1) La stabilirea 
venitului net lunar al 
familiei sau, după caz, al 
persoanei singure se iau 
în considerare toate 
veniturile pe care 
membrii acesteia le-au 
realizat în luna anterioară 
depunerii cererii, inclusiv 
cele care provin din 
drepturi de asigurări 
sociale de stat, asigurări 
de şomaj, indemnizaţii, 
alocaţii şi ajutoare cu 
caracter permanent, 
indiferent de bugetul din 
care se suportă, obligaţii 
legale de întreţinere şi 

 
Art. III. - Alineatul (1) al 
articolului 8 din Legea 
nr.416/2001 privind 
venitul minim garantat, 
publicată în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, nr. 401 din 20 
iulie 2001, cu modificările 
şi completările ulterioare, 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"Art. 8. - (1) La stabilirea 
venitului net lunar al 
familiei sau, după caz, al 
persoanei singure se iau 
în considerare toate 
veniturile pe care 
membrii acesteia le-au 
realizat în luna anterioară 
depunerii cererii, inclusiv 
cele care provin din 
drepturi de asigurări 
sociale de stat, asigurări 
de şomaj, indemnizaţii, 
alocaţii şi ajutoare cu 
caracter permanent, 
indiferent de bugetul din 
care se suportă, obligaţii 
legale de întreţinere şi 

 
__ 

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
ordonanţă 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de 
comisie 

(autor amendament)  
Motivare 

alte creanţe legale, cu 
excepţia  
alocaţiei pentru 
susţinerea familiei, 
prevăzută de Legea 
nr.277/2010 privind 
alocaţia pentru 
susţinerea familiei, 
republicată, cu 
modificările şi 
completările ulterioare,  
a alocaţiei de stat pentru 
copii, prevăzută de Legea 
nr. 61/1993 privind 
alocaţia de stat pentru 
copii, republicată, cu 
modificările şi 
completările ulterioare,  
a bugetului personal 
complementar lunar şi a 
prestaţiilor sociale 
prevăzute la art. 58 alin. 
(4) lit. b) şi, respectiv 
alin. (5) din Legea nr. 
448/2006 privind 
protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor 
cu handicap, republicată, 
cu modificările şi 
completările ulterioare, 

alte creanţe legale, cu 
excepţia: 
a) alocaţiei pentru 
susţinerea familiei, 
prevăzută de Legea 
nr.277/2010 privind 
alocaţia pentru 
susţinerea familiei, 
republicată, cu 
modificările şi 
completările ulterioare; 
b) alocaţiei de stat pentru 
copii, prevăzută de Legea 
nr. 61/1993 privind 
alocaţia de stat pentru 
copii, republicată, cu 
modificările şi 
completările ulterioare; 
c) bugetului personal 
complementar lunar şi a 
prestaţiilor sociale 
prevăzute la art. 58 alin. 
(4) lit. b) şi, respectiv, 
alin. (5) din Legea nr. 
448/2006 privind 
protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor 
cu handicap, republicată, 
cu modificările şi 
completările ulterioare; 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
ordonanţă 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de 
comisie 

(autor amendament)  
Motivare 

a ajutoarelor de stat 
acordate în baza 
Ordonanţei Guvernului 
nr. 14/2010 privind 
măsuri financiare 
pentru reglementarea 
ajutoarelor de stat 
acordate 
producătorilor agricoli, 
începând cu anul 
2010, aprobată cu 
modificări şi 
completări prin Legea 
nr. 74/2010, cu 
completările 
ulterioare,  
a burselor şcolare, a 
drepturilor acordate în 
baza art. 51 alin. (2) şi 
art. 85 alin. (2) din Legea 
educaţiei naţionale nr. 
1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare,  
a stimulentului 
educaţional oferit, potrivit 
prevederilor Legii nr. 
248/2015 privind 
stimularea participării în 
învăţământul preşcolar a 
copiilor provenind din 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) burselor şcolare, a 
drepturilor acordate în 
baza art. 51 alin. (2) şi 
art. 85 alin. (2) din Legea 
educaţiei naţionale nr. 
1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
e) stimulentului 
educaţional oferit, potrivit 
prevederilor Legii nr. 
248/2015 privind 
stimularea participării în 
învăţământul preşcolar a 
copiilor provenind din 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
ordonanţă 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de 
comisie 

(autor amendament)  
Motivare 

familii defavorizate, cu 
modificările ulterioare, 
sub formă de tichet social 
pentru stimularea 
participării în 
învăţământul preşcolar a 
copiilor proveniţi din 
familii defavorizate, 
a sprijinului financiar 
prevăzut de Hotărârea 
Guvernului nr. 
1.488/2004 privind 
aprobarea criteriilor şi a 
cuantumului sprijinului 
financiar ce se acordă 
elevilor în cadrul 
Programului naţional de 
protecţie socială "Bani de 
liceu", cu modificările şi 
completările ulterioare, 
precum şi veniturile 
obţinute din activităţile cu 
caracter ocazional 
desfăşurate de zilieri în 
condiţiile Legii nr. 
52/2011 privind 
exercitarea unor activităţi 
cu caracter ocazional 
desfăşurate de zilieri, 
republicată, cu 

familii defavorizate, cu 
modificările ulterioare, 
sub formă de tichet social 
pentru stimularea 
participării în 
învăţământul preşcolar a 
copiilor proveniţi din 
familii defavorizate; 
f) sprijinului financiar 
prevăzut de Hotărârea 
Guvernului nr. 
1.488/2004 privind 
aprobarea criteriilor şi a 
cuantumului sprijinului 
financiar ce se acordă 
elevilor în cadrul 
Programului naţional de 
protecţie socială «Bani de 
liceu», cu modificările şi 
completările ulterioare; 
g) veniturilor obţinute din 
activităţile cu caracter 
ocazional desfăşurate de 
zilieri în condiţiile Legii nr. 
52/2011 privind 
exercitarea unor activităţi 
cu caracter ocazional 
desfăşurate de zilieri, 
republicată, cu 
modificările şi 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
ordonanţă 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de 
comisie 

(autor amendament)  
Motivare 

modificările şi 
completările ulterioare. 

completările ulterioare; 
h) sumelor ocazionale 
acordate de la bugetul 
de stat sau bugetele 
locale cu caracter de 
despăgubiri sau sprijin 
financiar pentru 
situaţii excepţionale." 
 

7.  
Art. 56. - (1) Contractul 
individual de muncă 
existent încetează de 
drept: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) la data îndeplinirii 
cumulative a condiţiilor 
de vârstă standard şi a 
stagiului minim de 
cotizare pentru 
pensionare; la data 
comunicării deciziei de 

 
Art.IV. - Legea nr. 
53/2003 - Codul muncii, 
republicată în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, nr. 345 din 18 
mai 2011, cu modificările 
şi completările ulterioare, 
se modifică şi se 
completează după cum 
urmează: 
1. La articolul 56 
alineatul (1), litera c) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"c) la data îndeplinirii 
cumulative a condiţiilor 
de vârstă standard şi a 
stagiului minim de 
cotizare pentru 
pensionare sau, cu 

 
__ 

 
1. La articolul IV 
punctul 1, litera c)  a 
alineatului (1) al 
articolului 56 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"c) la data îndeplinirii 
cumulative a condiţiilor 
de vârstă standard şi a 
stagiului minim de 
cotizare pentru 
pensionare sau, cu 
caracter excepţional, 
pentru salariata care 
optează în scris pentru 
continuarea executării 
contractului individual de 
muncă, în termen de 30 
de zile calendaristice 
anterior împlinirii 

 
Pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru scurtarea 
termenului în 
care poate fi 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
ordonanţă 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de 
comisie 

(autor amendament)  
Motivare 

pensie în cazul pensiei de 
invaliditate de gradul III, 
pensiei anticipate 
parţiale, pensiei 
anticipate, pensiei pentru 
limită de vârstă cu 
reducerea vârstei 
standard de pensionare; 
la data comunicării 
deciziei medicale asupra 
capacităţii de muncă în 
cazul invalidităţii de 
gradul I sau II; 

caracter excepţional, 
pentru salariata care 
optează în scris pentru 
continuarea executării 
contractului individual de 
muncă, în termen de 60 
de zile calendaristice 
anterior împlinirii 
condiţiilor de vârstă 
standard şi a stagiului 
minim de cotizare pentru 
pensionare, la vârsta de 
65 de ani; la data 
comunicării deciziei de 
pensie în cazul pensiei de 
invaliditate de gradul III, 
pensiei anticipate 
parţiale, pensiei 
anticipate, pensiei pentru 
limită de vârstă cu 
reducerea vârstei 
standard de pensionare; 
la data comunicării 
deciziei medicale asupra 
capacităţii de muncă în 
cazul invalidităţii de 
gradul I sau II;" 
 
 
 

condiţiilor de vârstă 
standard şi a stagiului 
minim de cotizare pentru 
pensionare, la vârsta de 
65 de ani; la data 
comunicării deciziei de 
pensie în cazul pensiei de 
invaliditate de gradul III, 
pensiei anticipate 
parţiale, pensiei 
anticipate, pensiei pentru 
limită de vârstă cu 
reducerea vârstei 
standard de pensionare; 
la data comunicării 
deciziei medicale asupra 
capacităţii de muncă în 
cazul invalidităţii de 
gradul I sau II;" 
 
Autori: deputat Varujan 
Pambuccian şi membrii 
comisiei 

depusă cererea. 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
ordonanţă 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de 
comisie 

(autor amendament)  
Motivare 

8.  
__ 

 
2. La articolul 56, după 
alineatul (2) se 
introduce un nou 
alineat, alineatul (3), 
cu următorul cuprins: 
"(3) Angajatorul nu poate 
îngrădi sau limita dreptul 
salariatei de a continua 
activitatea în condiţiile 
prevăzute la alin. (1) lit. 
c) teza întâi." 
 

 
__ 

 
Nemodificat  

 

9.  
__ 

 
__ 

 
__ 

 
2. La articolul IV, după 
punctul 2 se introduce 
un nou punct, punctul 
21, cu următorul 
cuprins: 
“21. La articolul 56, după 
alineatul (3) se introduce 
un nou alineat, alineatul 
(4), cu următorul 
cuprins:  
“(4) Pe baza unei cereri 
formulate cu 30 de zile 
înainte de data îndeplinirii 
cumulative a condiţiilor 
de vârstă standard şi a 
stagiului minim de 

 
Pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă. 
 
 
 
 
 
Prevederea este 
necesară, pentru 
similitudine cu 
funcţia publică. 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
ordonanţă 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de 
comisie 

(autor amendament)  
Motivare 

cotizare pentru 
pensionare şi cu 
aprobarea angajatorului, 
salariatul poate fi 
menţinut în aceeaşi 
funcţie maximum 3 ani 
peste vârsta standard de 
pensionare, cu 
posibilitatea prelungirii 
anuale a contractului 
individual de muncă.” 
 
Autori: membrii comisiei 
 

10.  
__ 

 
3. La articolul 164, 
după alineatul (1) se 
introduc două noi 
alineate, alineatele 
(11) şi (12), cu 
următorul cuprins: 
"(11) Prin hotărâre a 
Guvernului se poate 
stabili o majorare a 
salariului de bază minim 
brut pe ţară garantat în 
plată prevăzut la alin.(1), 
diferenţiat pe criteriile 
nivelului de studii şi al 
vechimii în muncă. 

 
__ 

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
ordonanţă 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de 
comisie 

(autor amendament)  
Motivare 

(12) Toate drepturile şi 
obligaţiile stabilite potrivit 
legii prin raportare la 
salariul de bază minim 
brut pe ţară garantat în 
plată se determină 
utilizând nivelul salariului 
de bază minim brut pe 
ţară garantat în plată 
prevăzut la alin. (1)." 
 

11.  
(Legea nr.193/2006 este 
abrogată de la 1 ianuarie 

2019, prin Legea 
nr.165/2018) 

 
Art.V. - Alineatul (2) al 
articolului 7 din Legea nr. 
193/2006 privind 
acordarea tichetelor 
cadou şi a tichetelor de 
creşă, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 
446 din 23 mai 2006, cu 
modificările ulterioare, se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"(2) Valoarea sumei 
lunare acordate sub 
formă de tichete de 
creşă, prevăzută la alin. 
(1), poate fi indexată 
anual cu indicele inflaţiei 

 
__ 

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
ordonanţă 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de 
comisie 

(autor amendament)  
Motivare 

comunicat de Institutul 
Naţional de Statistică." 
 

12.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) îndeplineşte condiţiile 
de acces la formare 
profesională prin ucenicie 
la locul de muncă, pe 
niveluri de calificare, 
conform prevederilor 
Ordonanţei Guvernului 
nr.129/2000, 
republicată, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare. 

 
Art.VI. - Legea nr. 
279/2005 privind ucenicia 
la locul de muncă, 
republicată în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, nr. 498 din 7 
august 2013, cu 
modificările ulterioare, se 
modifică după cum 
urmează: 
1. La articolul 7 
alineatul (1), litera d) 
va avea următorul 
cuprins: 
"d) îndeplineşte condiţiile 
de acces la formare 
profesională prin ucenicie 
la locul de muncă, pe 
niveluri de calificare, 
conform Ordinului 
ministrului educaţiei 
naţionale şi al 
ministrului muncii şi 
justiţiei sociale 
nr.5.039/2.126/2018 
privind aprobarea 

 
__ 

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
ordonanţă 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de 
comisie 

(autor amendament)  
Motivare 

corespondenţei dintre 
nivelurile Cadrului 
naţional al calificărilor, 
actele de 
studii/calificare ce se 
eliberează, tipul de 
programe de educaţie 
şi formare 
profesională din 
România prin care pot 
fi dobândite nivelurile 
de calificare, nivelurile 
de referinţă ale 
Cadrului european al 
calificărilor, precum şi 
condiţiile de acces 
corespunzătoare 
fiecărui nivel de 
calificare." 
 

13.  
__ 

 
__ 

 
__ 

 
3. La articolul VI, după 
punctul 1 se introduce 
un nou punct, punctul 
11, cu următorul 
cuprins: 
«11. După articolul 7 se 
introduce un nou articol, 
articolul 71, cu următorul 
cuprins: 

 
Pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă. 
Pentru a 
preîntâmpina 
situaţiile în care 
un număr mare 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
ordonanţă 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de 
comisie 

(autor amendament)  
Motivare 

„Art.71. – Ucenicii care, 
după perioada de probă, 
încetează contractul de 
ucenicie din motive 
imputabile lor, pot 
beneficia de un alt 
program de ucenicie 
numai după o perioadă 
de doi ani de la data 
încetării contractului de 
ucenicie.” 
 
Autor: deputat Adrian 
Solomon 

de ucenici, după 
o anumită 
perioadă de 
efectuare a 
programului de 
ucenicie, şi-au 
dat demisia, fără 
a finaliza 
programul de 
ucenicie anterior, 
şi s-au încadrat 
la alţi angajatori, 
de cele mai 
multe ori aceştia 
având acelaşi 
administrator, tot 
pentru un 
program de 
formare 
profesională în 
acelaşi domeniu.  
Evitarea dublei 
finanţări. 
 

14.  
 
 
 
Art.9. - (1) Durata 
contractului de ucenicie 

 
2. La articolul 9, 
alineatul (1) va avea 
următorul cuprins: 
"Art.9. - (1) Durata 
contractului de ucenicie 

 
__ 

 
Nemodificat  

 



 

21/26

Nr. 
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act normativ de bază 

Text 
ordonanţă 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de 
comisie 

(autor amendament)  
Motivare 

se stabileşte în funcţie de 
nivelul de calificare 
pentru care urmează să 
se pregătească ucenicul, 
fără a putea fi mai mică 
de: 
 
 
 
 
 
 
 
a) 12 luni, în cazul în 
care ucenicia la locul de 
muncă se organizează 
pentru dobândirea 
competenţelor 
corespunzătoare unei 
calificări de nivel 2; 
b) 24 de luni, în cazul în 
care ucenicia la locul de 
muncă se organizează 
pentru dobândirea 
competenţelor 
corespunzătoare unei 
calificări de nivel 3; 
c) 36 de luni, în cazul în 
care ucenicia la locul de 
muncă se organizează 

se stabileşte în funcţie de 
nivelul de calificare 
pentru care urmează să 
se pregătească ucenicul, 
fără a putea fi mai mică 
de: 
a) 6 luni în cazul în care 
ucenicia la locul de 
muncă se organizează 
pentru dobândirea 
competenţelor 
corespunzătoare unei 
calificări de nivel 1; 
b) 12 luni, în cazul în 
care ucenicia la locul de 
muncă se organizează 
pentru dobândirea 
competenţelor 
corespunzătoare unei 
calificări de nivel 2; 
c) 24 de luni, în cazul în 
care ucenicia la locul de 
muncă se organizează 
pentru dobândirea 
competenţelor 
corespunzătoare unei 
calificări de nivel 3; 
d) 36 de luni, în cazul în 
care ucenicia la locul de 
muncă se organizează 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
ordonanţă 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de 
comisie 

(autor amendament)  
Motivare 

pentru dobândirea 
competenţelor 
corespunzătoare unei 
calificări de nivel 4. 

pentru dobândirea 
competenţelor 
corespunzătoare unei 
calificări de nivel 4." 
 

15.  
 
 
 
Art.13. - (1) Ucenicia la 
locul de muncă se 
organizează pentru 
nivelurile de calificare 2, 
3 şi 4, stabilite conform 
prevederilor Hotărârii 
Guvernului nr. 918/2013 
privind aprobarea 
Cadrului naţional al 
calificărilor, cu 
modificările ulterioare. 

 
3. La articolul 13, 
alineatul (1) va avea 
următorul cuprins: 
"Art.13. - (1) Ucenicia la 
locul de muncă se 
organizează pentru 
nivelurile de calificare 1, 
2, 3 şi 4, stabilite 
conform prevederilor 
Hotărârii Guvernului 
nr.918/2013 privind 
aprobarea Cadrului 
naţional al calificărilor, cu 
modificările şi 
completările ulterioare." 
 

 
__ 

 
Nemodificat  

 

16.  
 
 
Art. 17. - Nu beneficiază 
de prevederile art. 16 
angajatorii care, anterior 
încheierii contractelor de 
ucenicie, au avut cu 

 
4. Articolul 17 va avea 
următorul cuprins: 
"Art.17. - Nu beneficiază 
de prevederile art. 16 
angajatorii care: 
a) anterior încheierii 
contractelor de ucenicie, 

 
__ 

 
4. La articolul VI 
punctul 4, litera d) a 
articolului 17 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 

 
Pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă. 
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Text 
ordonanţă 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de 
comisie 

(autor amendament)  
Motivare 

persoana în cauză 
încheiate alte contracte 
de ucenicie, pentru 
aceeaşi calificare. 

au avut cu persoana în 
cauză încheiate alte 
contracte de ucenicie 
pentru aceeaşi calificare; 
b) organizează programe 
de ucenicie în acelaşi 
domeniu de activitate în 
care ucenicul deţine deja 
o calificare ce cuprinde 
competenţele propuse a 
fi dobândite prin noul 
program de ucenicie; 
c) în ultimul an au fost în 
raporturi de muncă cu 
persoana care urmează 
să încheie contract de 
ucenicie, cu excepţia 
situaţiei în care pentru 
persoana respectivă a 
fost încheiat contract 
individual de muncă pe 
perioada vacanţelor, în 
condiţiile Legii nr. 
72/2007 privind 
stimularea încadrării în 
muncă a elevilor şi 
studenţilor, cu 
modificările ulterioare; 
d) se află în situaţia de 
insolvenţă, în procedură 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) se află în situaţia de 
insolvenţă, în procedură 
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Text 
adoptat de Senat 

Text propus de 
comisie 

(autor amendament)  
Motivare 

de executare silită, 
reorganizare suspendate 
sau restricţii asupra 
acestora." 
 

de executare silită, 
reorganizare judiciară, 
faliment, dizolvare, 
lichidare ori 
administrare specială, 
care au activităţile 
suspendate sau au 
restricţii asupra 
acestora." 
 
Autor: deputat Adrian 
Solomon 
 

Completarea 
textului. 
Dintr-o eroare, 
textul a fost 
publicat în 
Monitorul Oficial 
incomplet. 
 
 

17.  
__ 

 
Art. VII. - În termen de 
60 de zile de la data 
intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de 
urgenţă, Ministerul Muncii 
şi Justiţiei Sociale va 
modifica în mod 
corespunzător Normele 
metodologice de aplicare 
a prevederilor Legii nr. 
279/2005 privind ucenicia 
la locul de muncă, 
aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 855/2013, 
cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
__ 

 
Nemodificat  
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18.  
__ 

 
Art. VIII. - În aplicarea 
art. 59 din Legea nr. 
223/2015 privind pensiile 
militare de stat, cu 
modificările şi 
completările ulterioare, 
termenul până la care se 
poate realiza actualizarea 
cuantumului pensiilor 
militare de stat este data 
de 31 decembrie a 
fiecărui an. Cuantumul 
pensiilor militare de stat 
nu se actualizează dacă 
media anuală a inflaţiei 
înregistrează valori 
negative. 
 

 
__ 

 
Nemodificat  

 

19.  
__ 

 
Art. IX.  - După alineatul 
(21) al articolului 98 din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 195/2002 
privind circulaţia pe 
drumurile publice, 
republicată în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, nr. 670 din 3 
august 2006, cu 

 
__ 

 
Nemodificat  
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Text 
adoptat de Senat 

Text propus de 
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(autor amendament)  
Motivare 

modificările şi 
completările ulterioare, 
se introduce un nou 
alineat, alineatul (22), cu 
următorul cuprins: 
"(22) Prin excepţie de la 
prevederile alin. (2), în 
perioada 1 ianuarie-31 
decembrie 2019 un 
punct-amendă este 145 
lei." 
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