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Bucureşti, 28 noiembrie 2011 
Nr. 27/549  

 
 
 
 

 RAPORT DE ÎNLOCUIRE 
asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii sindicatelor 

nr.54/2003 
 
 

În conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost 

sesizată în fond, prin adresa nr. PLx 494/2010 din 10 noiembrie 2011, în 

vederea reexaminări şi depunerii unui nou raport, asupra proiectului de Lege 

pentru completarea Legii sindicatelor nr.54/2003. 

 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii 

sindicatelor nr. 54/2003 cu un nou articol, art.351 potrivit căruia preşedinţii, 

vicepreşedinţii, secretarii şi trezorierii federaţiilor şi confederaţiilor sindicale la 

societăţile cu capital majoritar de stat sunt incompatibili cu funcţia de 

administrator, acţionar majoritar la o societate comercială care derulează 

contracte cu societatea la care deţin funcţiile sindicale respective. 

 

În urma reexaminării proiectului de lege în şedinţa din 22 noiembrie 

2011, Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea proiectului 

de lege întrucât acesta a rămas fără obiect ca urmare a abrogării Legii 

sindicatelor nr.54/2003 prin Legea dialogului social nr.62/2011. 

 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform 

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



La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor: 

 D-na Doina Pârcălabu – preşedintele Casei Naţionale de Pensii 

Publice; 

 dl Ciprian Dragomir – şef serviciu – Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale. 

 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 25 deputaţi, din totalul de 27 

membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 14 septembrie 

2010. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 

din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor.  

 

  

 

 

  PREŞEDINTE,     SECRETAR, 

   Victor Paul Dobre    Kerekes Karoly 

 

 

 

 
Şef serviciu, Elena Mesaroş 

 
 

Întocmit, Consilier parlamentar Sorina SZABO 
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