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Către
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Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege
pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr.16/1996 şi
a Legii nr.53/2003 Codul Muncii, trimis Comisiei pentru muncă şi protecţie
socială şi Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, cu
adresa nr. PLx 604/2021 din 15 decembrie 2021, pentru dezbatere şi
examinare pe fond.

PREŞEDINTE,

PREŞEDINTE,

ADRIAN SOLOMON

IULIAN BULAI
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Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă și protecție
socială

Comisia pentru cultură, arte,
mijloace de informare în masă

Nr.4c-9/1050

Nr.4c-12/454

Bucureşti, 29 iunie 2022

RAPORT COMUN
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
Arhivelor Naţionale nr.16/1996 şi a Legii nr.53/2003 Codul Muncii

În temeiul art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,
cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi
protecţie socială şi Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în
masă, au fost sesizate, prin adresa nr. PLx 604/2021 din 15 decembrie
2021, cu dezbaterea pe fond, a proiectului de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii Arhivelor Naţionale nr.16/1996 şi a Legii nr.53/2003
Codul Muncii.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi
completarea Legii nr.16/1996, precum şi a Legii nr.53/2003, intervenţiile
legislative având ca scop clarificarea unor aspecte privind transferul
documentelor cu valoare practică, aflate la creatorii de documente,
operatorilor economici autorizați în prestarea de servicii arhivistice,
precum şi reglementarea decontării din bugetul asigurărilor sociale de stat
a cheltuielilor efectuate de către cetățean cu serviciile arhivistice. De
asemenea, modificările propuse au ca scop evitarea situaţiilor în care
solicitanţii de documente de muncă nu pot identifica entitatea care a
preluat documentele practice/arhiva de la angajatorul care a falimentat.
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La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în
vedere:
 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.860/15.10.2021)
 avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.6861/29.09.2021)
 avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea
teritoriului (nr.4c-7/648/22.02.2022)
 avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele
minorităţilor naţionale (nr.4c-6/1266/09.02.2022)
 avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi
bărbaţi (nr.4c-20/8/02.02.2022).
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform
prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă
Cameră sesizată, în şedinţa din 13 decembrie 2021, în condiţiile art.75
alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată.
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor
art.75 din Constituţia României şi ale art.92 alin.(9) pct.2 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare.
Membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au dezbătut
proiectul de lege şi documentele conexe în şedinţa din 24 mai 2022 şi au
hotărât, cu unanimitate de voturi, aprobarea proiectului de lege cu
amendamente, redate în anexele care fac parte din prezentul raport
preliminar.
La lucrările comisiei au participat deputaţii, membri ai comisiei,
conform listei de prezenţă.
La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.56 şi
57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare:
 dl Cătălin Boboc, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Muncii şi
Solidarităţii Sociale
 dl Cristian Aniţa, director, Arhivele Naţionale ale României
 dl Răzvan Grecu, director general adjunct, Ministerul Afacerilor Interne
 dna deputat Violeta Alexandru, în calitate de iniţiator al PLx 604/2021.
Membrii Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în
masă au examinat inițiativa legislativă în ședința din data de 28 iunie
2022. La ședința comisiei au participat deputații, membri ai comisiei,
conform listei de prezență.
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La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.56 şi
57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare domnul Cristian Aniţa, director, Arhivele Naţionale
ale României și doamna deputat Violeta Alexandru, în calitate de iniţiator
al PLx 604/2021.
În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii celor două
comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului
Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii Arhivelor Naţionale nr.16/1996 şi a Legii nr.53/2003
Codul Muncii, cu amendamente admise redactate în Anexa nr. 1 și
amendamente respinse redactate în Anexa nr. 2, care fac parte integrantă
din prezentul raport.

PREŞEDINTE,
Adrian Solomon
SECRETAR,
Dan-Constantin Şlincu

PREŞEDINTE,
Iulian Bulai
SECRETAR,
Gheorghe Andrei Daniel

Întocmit,
Şef birou Lidia Vlădescu
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ANEXA NR.1
AMENDAMENTE ADMISE
În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:

Nr.
crt.
1.

Text
act normativ de bază
__

Text
adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autor amendament)

Motivare

Lege pentru modificarea şi
completarea Legii Arhivelor
Naţionale nr.16/1996 şi a Legii
nr.53/2003 Codul Muncii

Lege pentru modificarea și
completarea Legii Arhivelor
Naționale nr.16/1996 și a Legii
nr.53/2003 - Codul muncii

Pentru
respectarea
exigențelor impuse de
normele de tehnică
legislativă.

Autori: membrii comisiei
2.
__

Art.I. - Legea Arhivelor Naţionale
nr.16/1996,
republicată
în
Monitorul Oficial, Partea I, nr.293
din
22
aprilie
2014,
se
completează după cum urmează:

Art.I. - Legea Arhivelor Naţionale
nr.16/1996,
republicată
în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.293 din 22 aprilie
2014,
se modifică şi se
completează după cum urmează:
Autori: membrii comisiei

5

Nr.
crt.
3.

Text
act normativ de bază

(3) Documentele cu valoare
practică, în baza cărora se
eliberează copii, certificate şi
extrase
privind
drepturile
cetăţenilor referitoare la stagiile
de cotizare în sistemul unitar de
pensii publice, aflate la casele
teritoriale de pensii, se predau cu
prioritate, pe bază de contract,
operatorilor economici autorizaţi
în
prestarea
de
servicii
arhivistice, la cererea acestora.

Text
adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autor amendament)

1. La articolul 18 alin. (3) se Pct.1 se elimină
modifică după cum urmează:
(3) Documentele cu valoare Autor: deputat Violeta Alexandru
practică, în baza cărora se
eliberează copii, certificate şi
extrase
privind
drepturile
cetăţenilor referitoare la stagiile
de cotizare în sistemul unitar de
pensii publice, aflate la casele
teritoriale
de
pensii
şi
la
Arhivele Naţionale sau, după
caz,
a
serviciilor
judeţene/Serviciului
Municipiului Bucureşti ale/al
Arhivelor Naţionale se predau
cu
prioritate,
pe
bază
de
contract, operatorilor economici
autorizaţi în prestarea de servicii
arhivistice, la cererea acestora.

Motivare
Se menţine forma din
lege, reglementarea
fiind suficientă.

4.
__

2. La articolul 18 după
alin.(3) se adaugă un nou
alineat, alin (31) cu următorul
cuprins:
(31)
Costurile
asociate
transferului şi serviciilor de
păstrare
ale
documentelor
prevăzute la alin.(3) se suportă
din bugetul Arhivelor Naţionale

Pct.2 se elimină
Autor: deputat Violeta Alexandru

Corelare
propunerea
anterioară.

cu
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Nr.
crt.

Text
act normativ de bază

Text
adoptat de Senat
respectiv, din bugetul Casei
Naţionale de Pensii Publice.

5.
__

3. La articolul 18 după
alin.(5) se introduce un nou
alineat,
alin.(51),
cu
următorul cuprins:
(51) Notificarea prevăzută la
alin.(5) conţine toate denumirile
anterioare
cunoscute
ale
creatorilor
dizolvaţi,
de
la
înfiinţare până la dizolvare.

Text propus de Comisie
(autor amendament)

Motivare

respectarea
1. La articolul 18, după alineatul Pentru
exigențelor
impuse de
(5) se introduce un nou alineat,
normele
de
tehnică
1
alin.(5 ), cu următorul cuprins:
legislativă.

„(51) Notificarea prevăzută la
alin.(5) conține toate denumirile
anterioare
cunoscute
ale
creatorilor
desfiinţaţi/dizolvaţi,
de
la Pentru corectitudinea
înființare și până la desfiinţare reglementării.
sau radierea din registrul
comerțului, după caz.”
Autor: deputat Violeta Alexandru

6.

(6) În scopul informării publice
se instituie obligaţia de a publica
informaţii
relevante
privind
situaţia documentelor preluate
de la creatorii dizolvaţi, astfel:

4. Articolul 18 alineatul (6) se
modifică şi va avea următorul
cuprins:
(6) În scopul informării publice
se instituie obligaţia de a publica
toate denumirile anterioare
cunoscute
ale
creatorilor
dizolvaţi, de la înfiinţare până
la
dizolvare,
precum
şi
informaţii
relevante
privind
situaţia documentelor preluate

2. La articolul 18, alineatul (6)
se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(6) În scopul informării publice
se instituie obligaţia de a publica
toate
denumirile
anterioare
cunoscute
ale
creatorilor
desfiinţaţi/dizolvaţi,
de
la
înființare şi până la desfiinţare
sau radierea din registrul
comerțului, după caz, precum

Pentru
respectarea
exigențelor impuse de
normele de tehnică
legislativă.

Corelare
modificările
anterioare.

cu

7

Nr.
crt.

Text
act normativ de bază

Text
adoptat de Senat
de la creatorii dizolvaţi, astfel:

a) pentru operatorii economici a) pentru operatorii economici
prevăzuţi la alin. (1), prin orice prevăzuţi la alin.(1), prin orice
mijloace accesibile publicului,
mijloace accesibile publicului;
inclusiv prin pagina proprie
de internet;
b) pentru Arhivele Naţionale, ca b) pentru Arhivele Naţionale, ca
urmare a notificării prevăzute la urmare a notificării prevăzute la
alin. (5), prin pagina proprie de alin.(5), prin pagina proprie de
internet,
în
Registrul
internet.
operatorilor
economici
prestatori
de
servicii
arhivistice prevăzut la art.25
alin.(1).

Text propus de Comisie
(autor amendament)
și informaţii relevante privind
situaţia documentelor preluate
de
la
creatorii
desfiinţaţi/dizolvaţi, astfel:

Motivare

a) pentru operatorii economici
prevăzuţi la alin.(1), prin orice
mijloace accesibile publicului,
inclusiv pe pagina proprie de
internet;
b) pentru Arhivele Naţionale:
i) ca urmare a notificării
prevăzute la alin.(5), în Registrul
operatorilor economici prestatori
de servicii arhivistice, care se
publică pe pagina proprie de
internet;
ii) pentru documentele
cu valoare practică deţinute
de către Arhivele Naţionale
sau
de
către
serviciile
judeţene/Serviciul
Municipiului Bucureşti ale/al
Arhivelor Naţionale, după caz,
pe
pagina
proprie
de
internet.”
Autor: deputat Violeta Alexandru

8

Nr.
crt.
7.

Text
act normativ de bază

Text
adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autor amendament)

Motivare

respectarea
5. Articolul 29 alineatul (1) se 3. La articolul 29, alineatul (1) Pentru
exigențelor
impuse de
modifică şi va avea următorul se modifică și va avea următorul
normele
de
tehnică
cuprins:
cuprins:
legislativă.

(1) Creatorii ori deţinătorii de
documente
sau,
după
caz,
succesorii în drepturi ai acestora
sunt obligaţi să elibereze, potrivit
legii, la cererea persoanelor fizice
şi
a
persoanelor
juridice,
certificate, adeverinţe, copii şi
extrase de pe documentele pe
care le creează ori le deţin,
inclusiv de pe cele pentru care nu
s-a împlinit termenul prevăzut la
art. 13, dacă acestea se referă la
drepturi care îl privesc pe
solicitant.

(1) Creatorii ori deţinătorii de
documente
sau,
după
caz,
succesorii în drepturi ai acestora
sunt obligaţi să elibereze, potrivit
legii, în termen de maxim 90
de zile lucrătoare, la cererea,
în format letric sau în format
electronic, a persoanelor fizice
şi
a
persoanelor
juridice,
certificate, adeverinţe, copii şi
extrase de pe documentele pe
care le creează ori le deţin,
inclusiv de pe cele pentru care nu
s-a împlinit termenul prevăzut la
art.13, dacă acestea se referă la
drepturi care îl privesc pe
solicitant.”

“Art.29. – (1) Creatorii ori
deținătorii de documente sau,
după caz, succesorii în drepturi ai
acestora
sunt
obligați
să
elibereze, potrivit legii, în termen
de maximum 60 de zile
calendaristice,
la
cererea
persoanelor
fizice
și
a
persoanelor juridice, depusă în
format letric sau în format
electronic, certificate, adeverințe,
copii
și
extrase
de
pe
documentele pe care le creează
ori le dețin, inclusiv de pe cele
pentru care nu s-a împlinit
termenul prevăzut la art.13, dacă
acestea se referă la drepturi care
îl privesc pe solicitant.”
Autor: deputat Laura-Cătălina
VICOL-CIORBĂ
Grup
parlamentar al PSD
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Nr.
crt.
8.

Text
act normativ de bază
__

Text
adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autor amendament)

6. La articolul 29 după
alineatul (1) se adaugă un
nou alineat, alin.(11), după
cum urmează:
(1) Certificatele, adeverinţele,
copiile şi extrasele prevăzute la
alin.(1) se eliberează în format
letric, cu predare personală, prin
reprezentant legal sau prin
servicii de curierat/poştale, cu
aviz de primire.

4. La articolul 29, după alineatul
(1) se introduce un nou alineat,
alin.(11),
cu
următorul
cuprins:
„(11) Certificatele, adeverințele,
copiile și extrasele prevăzute la
alin.(1) se eliberează în format
letric și se predau, la sediul
creatorilor sau deținătorilor
de documente, personal sau
prin reprezentant legal, ori se
transmit
prin
servicii
de
curierat/poștale, cu confirmare
de primire. Costul serviciilor
de
curierat/poștale
este
suportat de către solicitant.”

Motivare
Pentru
respectarea
exigențelor impuse de
normele de tehnică
legislativă.

Pentru
claritatea
reglementării.

Autor: deputat Violeta Alexandru
9.
Art. 29
(3) Serviciile arhivistice prestate
în condiţiile alin. (1) de către
operatorii economici autorizaţi în
prestarea de servicii arhivistice
se efectuează contra cost, pe
baza unor tarife ale căror limite
maxime
sunt
stabilite
de

7. Articolul 29 alin.(3) se
modifică şi va avea următorul
cuprins:
(3) Serviciile arhivistice prestate
în condiţiile alin.(1) de către
operatorii economici autorizaţi în
prestarea de servicii arhivistice
se efectuează contra cost, pe
baza unor tarife ale căror limite
maxime sunt stabilite anual de

5. La articolul 29, alineatul (3)
se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(3) Serviciile arhivistice prestate
în condiţiile alin. (1) de către
operatorii economici autorizaţi în
prestarea de servicii arhivistice
se efectuează contra cost, pe
baza unor tarife ale căror limite
maxime sunt stabilite anual, prin

Pentru
respectarea
exigențelor impuse de
normele de tehnică
legislativă.
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Nr.
crt.

Text
act normativ de bază
Uniunea
Naţională
a
Practicienilor în Insolvenţă
din
România,
cu
avizul
Arhivelor Naţionale.

Text
adoptat de Senat
către Arhivele Naţionale după
consultarea
operatorilor
economici
autorizaţi
în
prestarea
de
servicii
arhivistice.

Text propus de Comisie
(autor amendament)
ordin al preşedintelui Casei
Naţionale de Pensii Publice,
cu avizul Arhivelor Naţionale.”
Autor: deputat Violeta Alexandru

10.
__

Motivare

8. La articolul 29, după Pct.8 se elimină.
alineatul (3) se adaugă 7 noi
alineate, alin.(31) - (37), după Autori: membrii comisiei
cum urmează:
(31) Casele teritoriale de pensii
decontează cheltuielile efectuate
de către cetăţean cu serviciile
arhivistice prestate în condiţiile
alin.(1) în cazul documentelor cu
valoare practică, în baza cărora
se eliberează copii, certificate,
adeverinţe şi extrase privind
drepturile referitoare la stagiile
de cotizare la asigurările sociale
ale cetăţenilor.
(32) Cheltuielile prevăzute la
art.(31) sunt suportate de la
bugetul asigurărilor sociale de
stat şi se pot acoperi din fonduri
externe
nerambursabile
prin
Ministerul
Investiţiilor
şi
Proiectelor Europene, în limita
sumelor
alocate
şi
în
conformitate cu prevederile şi

În conformitate cu
prevederile art. 137
alin. (1) din Legea
nr.263/2010,
cheltuielile
privind
organizarea
şi
funcţionarea
sistemului public de
pensii se suportă din
bugetul
asigurărilor
sociale de stat, în
limita unui procent de
până la 3% aplicat
asupra
cheltuielilor
anuale
totale
prevăzute prin legea
bugetului asigurărilor
sociale
de
stat,
inclusiv
asupra
cheltuielilor din alte
surse
atrase,
în
condiţiile legii.
Decontarea
costului
adeverințelor nu este
o cheltuială directă,
necesară
pentru
acoperirea
11

Nr.
crt.

Text
act normativ de bază

Text
adoptat de Senat
regulile de eligibilitate aplicabile.
(33) Plata
din
bugetul
asigurărilor sociale de stat a
cheltuielilor prevăzute la alin.(3I)
se face în cel mult 90 de zile de
la
depunerea
documentelor
prevăzute în metodologia de
decontare elaborată de Casa
Naţională de Pensii Publice.
(34) Nu
sunt eligibile pentru
decont cheltuielile efectuate de
către
cetăţean
cu
servicii
arhivistice prestate în condiţiile
alin.(l) în urma cărora s-au
eliberat
copii,
certificate,
adeverinţe sau extrase care nu
corespund
HG
nr.257/2011
pentru aprobarea normelor de
aplicare a legii nr.263/2010
privind sistemul unitar de pensii
publice.
(35) Unei persoane i se vor
deconta
o
singură
dată
cheltuielile efectuate cu servicii
arhivistice prestate în condiţiile
alin.(1) pentru fiecare tip de
adeverinţă valorificată de casele
teritoriale de pensii şi eliberată
conform legislaţiei în vigoare,
pentru fiecare angajator la care
persoana a desfăşurat activitate.

Text propus de Comisie
(autor amendament)

Motivare
prestațiilor
de
asigurări sociale din
sistemul public sau de
organizare
și
funcționare
a
sistemului public de
pensii. Înscrierea în
procentul de până la
3% prevăzut la art.
137 alin. (1) din
Legea nr. 263/2010,
având în vedere și
aceste
cheltuieli
suplimentare, ar fi
practic foarte dificilă,
cu atât mai mult cu
cât cheltuielile ar fi
mult superioare celor
prevăzute în impactul
financiar prezentat în
expunerea de motive.
Precizăm faptul că în
prezent, prin Casa
Națională de Pensii
Publice și implicit prin
casele teritoriale de
pensii, se gestionează
în mod curent cca. 5
milioane
beneficiari
de
drepturi
de
asigurări sociale aflați
în
plată
și,
prin
urmare, într-o primă
fază,
în
afara
12

Nr.
crt.

Text
act normativ de bază

Text
adoptat de Senat
(36) Casele teritoriale de pensii
informează şi îndrumă cetăţenii
în vederea solicitării copiilor,
certificatelor, adeverinţelor şi
extraselor
privind
drepturile
referitoare la stagiile de cotizare
la
asigurările
sociale
ale
cetăţenilor respectiv decontării
cheltuielilor
efectuate
de
cetăţean cu serviciile arhivistice
prestate în condiţiile alin.(1).
(37) Tarifele
prevăzute
la
alin.(3) sunt scutite de TVA.

Text propus de Comisie
(autor amendament)

Motivare
acestora,
potențiali
beneficiari ar putea fi
și
un
număr
de
aproximativ 500 de
mii/an (cereri înscrieri
noi
la
pensie
și
recalculări
prin
adăugarea
unor
elemente nedovedite
ințial).
Prin
urmare,
monitorizarea
adeverințelor depuse
în vederea decontării
pentru o persoană
doar a unei singure
cheltuieli
și
decontarea
propriuzisă implică resurse
umane și logistice
suplimentare și, prin
urmare,
creșterea
cheltuielilor
de
personal,
care
nu
poate fi suportată în
acest moment.
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Nr.
crt.
11.

Text
act normativ de bază

h)
nerespectarea
obligaţiilor
prevăzute la art. 18 alin. (4) şi
alin. (5) lit. a), art. 19 alin. (1) şi
(4), art. 24 şi art. 29 alin. (1),
precum şi practicarea de servicii
arhivistice cu depăşirea limitelor
maxime stabilite potrivit art. 29
alin. (3);

Text
adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autor amendament)

9. La articolul 36 alin.(h) se 6. La articolul 36, litera h) se
modifică şi va avea următorul
modifică după cum urmează:
cuprins:
nerespectarea
obligaţiilor
(h)
nerespectarea
obligaţiilor “h)
prevăzute la art.18 alin.(4), prevăzute la art. 18 alin. (4),
alin.(5) lit.a), lit.b), lit.c) şi alin. (5) şi alin.(6) lit.a), art.19
alin.(6), art.19 alin.(1) şi (4), alin. (1) şi (4), art.24 și art. 29
art.24 şi art.29 alin.(1), precum alin.(1), practicarea de servicii
şi
practicarea
de
servicii arhivistice cu depăşirea limitelor
arhivistice cu depăşirea limitelor maxime stabilite potrivit art. 29
(3),
precum
şi
maxime stabilite potrivit art.29 alin.
nerespectarea
obligației
alin.(3);
prevăzute la art.41;”

Motivare
Pentru
respectarea
exigențelor impuse de
normele de tehnică
legislativă.

Autor: deputat Violeta Alexandru
12.
__

10. La articolul 37 după
alineatul (2) se adaugă un
nou alineat, alineat (21) cu
următorul cuprins:
(21)
Prin
derogare
de
la
prevederile art.28 alin.(1) din
Ordonanţa Guvernului nr.2/2001
privind
regimul
juridic
al
contravenţiilor
aprobată
cu
modificări şi completări prin
legea
nr.
180/2002,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare, contravenientul poate

respectarea
7. La articolul 37, după alineatul Pentru
exigențelor
impuse de
(2) se introduce un nou alineat,
normele
de
tehnică
1
alin.(2 ), cu următorul cuprins:
legislativă.

„(21)
Prin
derogare
de
la
prevederile art. 16 alin.(1) şi
art.28 alin. (1) din Ordonanța
Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contravențiilor,
aprobată
cu
modificări
și
completări
prin
Legea
nr.
180/2002, cu modificările și
completările
ulterioare,
14

Nr.
crt.

Text
act normativ de bază

Text
adoptat de Senat
achita, în termen de cel mult 15
zile de la data înmânării sau
comunicării procesului-verbal de
constatare
şi
sancţionare
a
contravenţiilor
în
domeniul
arhivistic,
jumătate
din
cuantumul
amenzii
dispuse,
agentul
constatator,
făcând
menţiune
despre
această
posibilitate în procesul-verbal.

Text propus de Comisie
(autor amendament)
contravenientul poate achita, în
termen de cel mult 15 zile de la
data înmânării sau comunicării
procesului-verbal de constatare
și sancționare a contravențiilor
prevăzute la art. 36, jumătate
din cuantumul amenzii aplicate,
agentul
constatator
făcând
mențiune
despre
această
posibilitate în procesul-verbal.”

Motivare

Autor: deputat Violeta Alexandru
13.

respectarea
11. Articolul 41 se modifică şi 8. Articolul 41 se modifică şi va Pentru
exigențelor
impuse de
avea următorul cuprins:
va avea următorul cuprins:

Art. 41. - Creatorii şi/sau
deţinătorii de documente sunt
obligaţi să comunice în scris, în
termen de 30 de zile, Arhivelor
Naţionale
sau,
după
caz,
serviciilor judeţene ale Arhivelor
Naţionale, documentele care le
atestă înfiinţarea, reorganizarea
sau desfiinţarea, în condiţiile
legii, precum şi măsurile dispuse
în vederea arhivării documentelor
create sau deţinute de aceştia.

Creatorii şi/sau deţinătorii de
documente sunt obligaţi să
comunice în scris, în termen de
30 de zile, Arhivelor Naţionale
sau,
după
caz,
serviciilor
judeţene ale Arhivelor Naţionale,
documentele care le atestă
înfiinţarea, reorganizarea sau
desfiinţarea, în condiţiile legii,
precum şi măsurile dispuse în
vederea arhivării documentelor
create sau deţinute de aceştia,
inclusiv în cazul lichidării
voluntare.

„Art.41.
Creatorii
şi/sau
deţinătorii de documente sunt
obligaţi să comunice în scris, în
termen de 30 de zile, Arhivelor
Naţionale
sau,
după
caz,
serviciilor judeţene/Serviciului
Municipiului Bucureşti ale/al
Arhivelor Naţionale, documentele
care
le
atestă
înfiinţarea,
reorganizarea sau desfiinţarea, în
condiţiile
legii,
precum
şi
măsurile dispuse în vederea
arhivării documentelor create sau
pe care le deţin, inclusiv în

normele de
legislativă.
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tehnică

Nr.
crt.

Text
act normativ de bază

Text
adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autor amendament)
cazul dizolvării sau lichidării
realizate
conform
Legii
societăților
nr.31/1990,
republicată, cu modificările și
completările ulterioare.”

Motivare

Autor: deputat Violeta Alexandru
14.
__

Art.II se elimină.
Art.II. 1. Prevederile punctului 1 şi ale
punctului 8 de la art. I intră în Autor: deputat Violeta Alexandru
vigoare la data de 1 ianuarie
2023.
2. În termenul prevăzut la art.1
se aprobă prin hotărâre a
guvernului normele metodologice
de decontare a cheltuielilor cu
serviciile
arhivistice
necesare
eliberării de copii, certificate,
adeverinţe şi extrase privind
drepturile referitoare la stagiile
de cotizare la asigurările sociale
ale cetăţenilor prin utilizarea
documentelor cu valoare practică
precum
şi
procedura
de
informare
şi
îndrumare
a
cetăţenilor în vederea solicitării
copiilor,
certificatelor,
adeverinţelor şi extraselor privind
drepturile referitoare la stagiile

Se reformulează ca
art.III,
conform
normelor de tehnică
legislativă
şi
ca
urmare a observațiilor
din avizul Consiliului
Legislativ.

16

Nr.
crt.

Text
act normativ de bază

15.

Text
adoptat de Senat
de cotizare la asigurările sociale
ale
cetăţenilor
respectiv
decontării cheltuielilor efectuate
de
cetăţean
cu
serviciile
arhivistice.
3. Ordinul nr. 137/2013 pentru
aprobarea
Normelor
metodologice privind aplicarea
unor dispoziţii ale Legii Arhivelor
Naţionale
nr.
16/1996
se
actualizează în termen de 30 de
zile de la data intrării în vigoare a
prezentei legi.
Art.III. - Legea nr. 53/2003 Codul
Muncii,
republicat
în
Monitorul Oficial, Partea I nr. 345
din 18 mai 2011, cu modificările
și completările ulterioare, se
completează după cum urmează:

Text propus de Comisie
(autor amendament)

Art. II. - Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 345 din 18 mai
2011,
cu
modificările
și
completările
ulterioare,
se
modifică și se completează
după cum urmează:
1. Articolul 34 alin. (61) se «1. La articolul 34, alineatul
modifică și va avea următorul (61) se modifică și va avea
cuprins:
următorul cuprins:
(61) În cazul în care angajatorul
se
află
în
procedură
de
insolvenţă, faliment sau lichidare
conform prevederilor legale în

(61) În cazul în care angajatorul
se
află
în
procedură
de
insolvenţă, faliment sau lichidare
conform prevederilor legale în

Motivare

Conform normelor de
tehnică legislativă, ca
urmare a observațiilor
din avizul Consiliului
Legislativ

„(61) În cazul în care angajatorul
se
află
în
procedură
de
insolvenţă, faliment sau lichidare Corelare
conform prevederilor legale în modificările

cu
17

Nr.
crt.

Text
act normativ de bază
vigoare, administratorul judiciar
sau,
după
caz,
lichidatorul
judiciar este obligat să elibereze
salariaţilor un document care să
ateste activitatea desfăşurată de
aceştia, conform prevederilor
alin. (5), să înceteze şi să
transmită în registrul general de
evidenţă a salariaţilor încetarea
contractelor
individuale
de
muncă.

Text
adoptat de Senat
vigoare, administratorul judiciar
sau,
după
caz,
lichidatorul
judiciar este obligat să elibereze
salariaţilor,
în
termen
de
maxim 90 de zile lucrătoare,
un document care să ateste
activitatea
desfăşurată
de
aceştia, conform prevederilor
alin. (5) şi să transmită în
registrul general de evidenţă a
salariaţilor încetarea contractelor
individuale de muncă.

Text propus de Comisie
Motivare
(autor amendament)
vigoare, administratorul judiciar anterioare.
sau,
după
caz,
lichidatorul
judiciar este obligat să elibereze
salariaţilor,
în
termen
de
maximum
60
de
zile
calendaristice, un document
care
să
ateste
activitatea
desfăşurată de aceştia, conform
prevederilor alin.(5), să înceteze
şi să transmită în registrul
general de evidenţă a salariaţilor
încetarea contractelor individuale
de muncă.”
Autor: deputat Violeta Alexandru

16.
(1) Următoarele fapte constituie 2. La articolul 260 alineatul (1),
contravenţii, dacă nu au fost după lit. r) se adaugă o nouă
săvârşite în astfel de condiţii literă, lit. s) după cum urmează:
încât să fie considerate, potrivit
legii, infracţiuni:
s) încălcarea prevederilor art. 34
alin. (61), cu amendă de la 300
...................
lei la 1.000 lei;

2. La articolul 260 alineatul (1),
după litera s) se introduce o Litera s) există.
nouă literă, lit.t), cu următorul
cuprins:
„t) încălcarea prevederilor art.
34 alin. (61), cu amendă de la
300 lei la 1.000 lei;”

Pentru
respectarea
exigențelor impuse de
normele de tehnică
legislativă.

Autor: deputat Violeta Alexandru
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Nr.
crt.
17.

Text
act normativ de bază
__

Text
adoptat de Senat
__

Text propus de Comisie
(autor amendament)

Motivare

Art. III. – În termen de 30 de Prevedere necesară.
zile de la data intrării în vigoare a
prezentei legi, se actualizează
normele metodologice privind
aplicarea unor dispoziții ale Legii
Arhivelor Naționale nr.16/1996,
aprobate prin ordinul ministrului
afacerilor interne nr.137/2013,
publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 619 din 4
octombrie 2013.
Autor: deputat Violeta Alexandru

19

ANEXA NR.2
AMENDAMENTE RESPINSE
În urma dezbaterilor, Comisia a respins următoarele amendamente:
Nr.
crt.

Text
iniţial

Text propus
(autor amendament)

MOTIVARE
1. Argumente susţinere
2. Argumente respingere

Camera
decizională

8.
La
articolul
29,
după
alineatul (3) se adaugă 7 noi
alineate, alin.(31) - (37), după
cum urmează:

6. La articolul 29, după alineatul
(3) se adaugă şase noi alineate,
alin.(4) - (9), cu următorul
cuprins:

Camera
Deputaţilor

(31) Casele teritoriale de pensii
decontează cheltuielile efectuate
de către cetăţean cu serviciile
arhivistice prestate în condiţiile
alin.(1) în cazul documentelor cu
valoare practică, în baza cărora se
eliberează
copii,
certificate,
adeverinţe şi extrase privind
drepturile referitoare la stagiile de
cotizare la asigurările sociale ale
cetăţenilor.
(32) Cheltuielile
prevăzute
la
art.(31) sunt suportate de la
bugetul asigurărilor sociale de stat
şi se pot acoperi din fonduri
externe
nerambursabile
prin

Devine alin.(4) nemodificat

1.
Eliberarea
adeverinţelor/
certificatelor
de
atestare
a
stagiului de cotizare în sistemul de
asigurări sociale se face în prezent
contra cost. Operatorii economici
de servicii de arhivare primesc, din
fondul
de
lichidare,
sumele
necesare pentru gestiunea anuală
a arhivei până la finalizarea
perioadei în care respectivele
documente
trebuie
păstrate
conform legii. Dar nu primesc şi
costurile
pentru
eliberarea
adeverinţelor către cetăţeni. În
cazul pensionarilor, această sumă
este o povară cu atât mai mult cu
cât
nu
este
vina
lor
că
întreprinderea a dat faliment şi că
detaliile
despre
salariul
lor/grupe/sporuri
nu
au
fost
trecute în carnetul de muncă. O

1.

(5)
Sumele
pentru
plata
cheltuielilor prevăzute la alin.(4)
sunt suportate de la bugetul
asigurărilor
sociale
de
stat.
Cheltuielile din bugetul asigurărilor

20

Nr.
crt.

Text
iniţial

Text propus
(autor amendament)

Ministerul
Investiţiilor
şi
Proiectelor Europene, în limita
sumelor alocate şi în conformitate
cu prevederile şi regulile de
eligibilitate aplicabile.

sociale de stat se pot acoperi și din
fonduri externe nerambursabile
prin Ministerul Investițiilor și
Proiectelor Europene, în limita
sumelor alocate și în conformitate
cu prevederile și regulile de
eligibilitate aplicabile, potrivit unei
proceduri stabilite prin hotărâre a
Guvernului.
(6) Plata din bugetul asigurărilor
sociale de stat a cheltuielilor
prevăzute la alin. (4) se face în cel
mult 90 de zile de la depunerea
documentelor
prevăzute
în
normele
metodologice
privind
decontarea
cheltuielilor
cu
serviciile
arhivistice
necesare
eliberării de copii, certificate,
adeverințe şi extrase privind
drepturile referitoare la stagiile de
cotizare la asigurările sociale ale
cetăţenilor
prin
utilizarea
documentelor cu valoare practică,
aprobate
prin
hotărâre
a
Guvernului.
(7) Nu sunt eligibile pentru decont
cheltuielile efectuate de către
cetățean cu servicii arhivistice
prestate în condițiile alin.(1) în
urma cărora s-au eliberat copii,

(33) Plata
din
bugetul
asigurărilor sociale de stat a
cheltuielilor prevăzute la alin.(31)
se face în cel mult 90 de zile de la
depunerea
documentelor
prevăzute în metodologia de
decontare elaborată de Casa
Naţională de Pensii Publice.

(34) Nu sunt eligibile pentru
decont cheltuielile efectuate de
către
cetăţean
cu
servicii
arhivistice prestate în condiţiile
alin.(1) în urma cărora s-au

MOTIVARE
1. Argumente susţinere
2. Argumente respingere
soluţie ar fi fost digitalizarea
documentelor
de
muncă
înregistrarea informaţiilor necesare
într-o bază de date pe care să o
poată accesa direct casele de
pensii. La un calcul concret însă,
introducerea
datelor
din
anii
trecuţi ar dura peste 10 ani de zile
şi ar fi nevoie de personal
suplimentar la nivelul operatorilor
economici.

Camera
decizională

2. Respins la vot. În conformitate
cu prevederile art. 137 alin. (1)
din Legea nr.263/2010, cheltuielile
privind organizarea şi funcţionarea
sistemului public de pensii se
suportă din bugetul asigurărilor
sociale de stat, în limita unui
procent de până la 3% aplicat
asupra cheltuielilor anuale totale
prevăzute prin legea bugetului
asigurărilor sociale de stat, inclusiv
asupra cheltuielilor din alte surse
atrase, în condiţiile legii.
Decontarea costului adeverințelor
nu este o cheltuială directă,
necesară
pentru
acoperirea
prestațiilor de asigurări sociale din
sistemul public sau de organizare
21

Nr.
crt.

Text
iniţial

Text propus
(autor amendament)

eliberat
copii,
certificate,
adeverinţe sau extrase care nu
corespund HG nr.257/2011 pentru
aprobarea normelor de aplicare a
legii nr.263/2010 privind sistemul
unitar de pensii publice.

certificate, adeverințe sau extrase
care nu îndeplinesc condițiile
prevăzute în Normele de aplicare a
Legii nr.263/2010 privind sistemul
unitar de pensii publice, aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr.
257/2011,
cu
modificările
și
completările ulterioare.

(35) Unei persoane i se vor Devine alin.(8) nemodificat
deconta o singură dată cheltuielile
efectuate cu servicii arhivistice
prestate
în condiţiile alin.(1)
pentru fiecare tip de adeverinţă
valorificată de casele teritoriale de
pensii
şi
eliberată
conform
legislaţiei
în
vigoare,
pentru
fiecare angajator la care persoana
a desfăşurat activitate.
(36) Casele teritoriale de pensii
informează şi îndrumă cetăţenii în
vederea
solicitării
copiilor,
certificatelor,
adeverinţelor
şi
extraselor
privind
drepturile
referitoare la stagiile de cotizare la
asigurările sociale ale cetăţenilor
respectiv decontării cheltuielilor
efectuate de cetăţean cu serviciile
arhivistice prestate în condiţiile

(9) Casele teritoriale de pensii
informează şi îndrumă cetăţenii în
vederea
solicitării
copiilor,
certificatelor,
adeverinţelor
şi
extraselor
privind
drepturile
referitoare la stagiile de cotizare la
asigurările sociale ale cetăţenilor
respectiv a decontării cheltuielilor
efectuate de cetăţean cu serviciile
arhivistice prestate în condiţiile

MOTIVARE
1. Argumente susţinere
2. Argumente respingere
și funcționare a sistemului public
de pensii. Înscrierea în procentul
de până la 3% prevăzut la art. 137
alin. (1) din Legea nr. 263/2010,
având în vedere și aceste cheltuieli
suplimentare, ar fi practic foarte
dificilă, cu atât mai mult cu cât
cheltuielile ar fi mult superioare
celor
prevăzute
în
impactul
financiar prezentat în expunerea
de motive.
Precizăm faptul că în prezent, prin
Casa Națională de Pensii Publice și
implicit prin casele teritoriale de
pensii, se gestionează în mod
curent cca. 5 milioane beneficiari
de drepturi de asigurări sociale
aflați în plată și, prin urmare, întro primă fază, în afara acestora,
potențiali beneficiari ar putea fi și
un număr de aproximativ 500 de
mii/an (cereri înscrieri noi la
pensie
și
recalculări
prin
adăugarea
unor
elemente
nedovedite ințial).
Prin
urmare,
monitorizarea
adeverințelor depuse în vederea
decontării pentru o persoană doar
a unei singure cheltuieli
și
decontarea propriu-zisă implică

Camera
decizională
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Nr.
crt.

Text
iniţial
alin.(1).

Text propus
(autor amendament)

alin.(1).
Procedura
informare şi îndrumare
(37) Tarifele prevăzute la alin.(3) stabileşte
prin
ordin
ministrului
muncii
sunt scutite de TVA.
solidarităţii sociale.”

de
se
al
şi

MOTIVARE
1. Argumente susţinere
2. Argumente respingere
resurse
umane
și
logistice
suplimentare și, prin urmare,
creșterea cheltuielilor de personal,
care nu poate fi suportată în acest
moment.

Camera
decizională

Autor: deputat Violeta Alexandru
2.
__

Art. III. – (1) Prevederile art. I
pct. 6 intră în vigoare la data de 1
ianuarie 2023.
(2) În termen de 30 de zile de la
data intrării în vigoare a prezentei
legi,
Ministerul
Muncii
şi
Solidarităţii Sociale şi Ministerul
Finanţelor elaborează şi supun
Guvernului spre aprobare normele
metodologice privind decontarea
cheltuielilor cu serviciile arhivistice
necesare
eliberării
de
copii,
certificate, adeverințe şi extrase
privind drepturile referitoare la
stagiile de cotizare la asigurările
sociale
ale
cetăţenilor
prin
utilizarea documentelor cu valoare
practică.
Autor: deputat Violeta Alexandru
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