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Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Nr.27/231/18.06.2007 
 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege privind completarea Legii nr.118/2002 pentru 

instituirea indemnizaţiei de merit 
 
 

1. În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa 
nr. P.l.x 374 din 9 mai 2007, cu dezbaterea pe fond în procedură obişnuită a 
proiectului de Lege privind completarea Legii nr.118/2002 pentru instituirea 
indemnizaţiei de merit. 
 
La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 
• avizul negativ al Consiliului Legislativ (nr.45/12-01.2007) 
• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

(nr.584/10.05.2007) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi 

(nr.203/30.05.2007) 
• punctul de vedere favorabil al Guvernului (nr.302/2.02.2007). 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii 
nr.118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit, cu modificările ulterioare, în 
sensul stabilirii unui termen de 30 de zile, în care Comisia naţională pentru 
acordarea indemnizaţiei de merit analizează şi soluţionează propunerile întocmite 
şi înaintate de instituţiile prevăzute la art.3, de la data depunerii acestora la 
secretariatul Comisiei naţionale. 
 
 
Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor aprobarea proiectului de lege în 
forma prezentată de Senat. 

 
2. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 

prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  
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3. La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 12 iunie 2007 a 
participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat: 

 D-na Georgeta Bratu – Director – Ministerul Muncii, Familiei şi 
Egalităţii de Şanse 

 
4. La lucrările comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi, din totalul de 19 membri 

ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.  

 
5. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 3 mai 2007. 

 
6. Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 

din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat. 
 
 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
 Gheorghe Barbu     Kerekes Károly  
         
 
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Expert Bogdan Cristian Pascu 


