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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 13 martie 2019 

Nr. 4c-9/805 

 
  

Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.60/2018 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul forţei de 

muncă, trimis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, în procedură de 

urgenţă, cu adresa nr. PLx 518/2018 din 10 octombrie 2018, pentru 

dezbatere şi examinare în fond. 

 

 
 

PREŞEDINTE, 
ADRIAN SOLOMON 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 13 martie 2019  

Nr.4c-9/805  

  
R A P O R T 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.60/2018 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative din domeniul forţei de muncă 

 
 

În conformitate cu prevederile 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 518/2018 din 10 octombrie 2018, cu dezbaterea pe fond, în 
procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţã a Guvernului nr.60/2018 pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative din domeniul forţei de muncă. 
 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea unor 

acte normative, urmărindu-se astfel: 
- majorarea cuantumului primei de activare, de la 500 lei la 1.000 

lei, acordată şomerilor înregistraţi care nu beneficiază de 
indemnizaţie de şomaj, în situaţia în care se angajează cu normă 
întreagă, pentru o perioadă de cel puţin 3 luni; 

- majorarea cuantumului subvenţiilor acordate angajatorilor, din 
bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru încadrarea în muncă a 
persoanelor considerate ca făcând parte din grupurile vulnerabile 
pe piaţa muncii; 

- angajatorii care încheie un contract de ucenicie, în condiţiile legii, 
să beneficieze, la cerere, pe întreaga perioadă de derulare a 
contractului de ucenicie, de o sumă în cuantum de 2.250 lei/lună; 

- angajatorii care încheie un contract de stagiu, în condiţiile legii, 
să beneficieze, la cerere, pe perioada derulării contractului de 
stagiu, de o sumă în cuantum de 2.250 lei/lună. 
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Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 8 octombrie 
2018. 

 
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.655/04.07.2018) 
• avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.3663/03.07.2018) 
• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c-13/848/06.11.2018) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport 

(nr.4c-11/306/16.10.2018) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/488/24.10.2018). 
 
La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 12 martie 

2019 au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, reprezentanţii Ministerului Muncii şi 
Justiţiei Sociale. 

 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 20 de deputaţi, din 

totalul de 22 de 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 în forma prezentată de 

Senat. 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
Adrian Solomon     Violeta Răduţ 

 

 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Adriana Breazu 
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