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  A V I Z 
 

asupra proiectului de Lege privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale 
 
  

 In conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru egalitatea de 
şanse pentru  femei şi bărbaţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege privind încadrarea unor 
locuri de muncă în condiţii speciale (P.L.x. 140/8 martie 2006), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 
  
 Senatul a adoptat proiectul de lege în sedinţa din 2 martie 2006. 
 
 Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisia a dezbătut proiectul de lege 
menţionat  mai sus în şedinţa din  29.03.2006. 
 
 Membrii comisiei  au examinat proiectul de lege, expunerea de motive şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 
149/30.01.2006. 
 
 In urma dezbaterilor, membrii Comisiei  pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi au hotărât, cu majoritate de 
voturi, avizarea favorabilă, cu modificări, a  proiectului de lege.                 
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Amendamente admise  
 

Nr. 
crt. 

Text proiect de lege 
 

Amendamentul propus  
( Autorul amedamentului ) 

 
Motivarea 

propunerii/Observaţii    
 

0    1 3 4
 

1 
 
 
 
 
 

 
Art. 1. – (1) Incepând cu data intrării în vigoare 
a prezentei legi, sunt încadrate în condiţii 
speciale locurile de muncă în care se desfăşoară 
activităţile prevăzute în anexa nr.1.  
 
 
 

 
Art.1. - (1)  Sunt încadrate în condiţii speciale 
locurile de muncă în care se desfăşoară activităţile 
prevăzute de anexa nr.1. 
 
AUTORI: Bogdan Ciucă – deputat P.C.                  
                Faina Constantin – deputat P.C. 
                Sergiu Andon – deputat P.C.  
                Ionica Constanta Popescu – deputat P.C. 
                Bogdan Pascu – deputat P.C.  
                Cornelia Ardelean – deputat P.C. 
                Dan Mocănescu – deputat independent 
                Aurel Nechita – deputat P.S.D. 
                Constantin Petrea – deputat P.D. 
                Emil Strungă – deputat P.N.L.   
              

 
In vederea asigurării continuităţii în timp a 
regimului juridic al acordării pensiilor; 
pentru consecvenţă legislativă şi pentru 
evitarea producerii unor situaţii 
discriminatorii. 

 
2 

 
Art.3.- (1) Perioadele de timp în care asiguraţii şi-
au desfăşurat activitatea pe platformele 
petroliere marine, începând cu data de 1 aprilie 
2001, la locurile de muncă prevăzute la pct.11 
din anexa nr. 1, sunt stagii de cotizare în condiţii 
speciale.  
 
(2) Prevederile alin.(1) se aplică numai dacă 
angajatorului achită, pentru perioada 1 aprilie 
2001 şi data intrării în vigoare a prezentei legi, 
o sumă echivalentă cu diferenţa de cotă de 
contribuţie de asigurări sociale. 
 
(3) Suma prevăzută la alin.(2) va fi achitată de 
angajator, în tranşe lunare, în cel mult 2 ani de la 
data intrării în vigoare a prezentei legi. 

 
Art.3.- (1) Incepând cu 1 aprilie 2001, perioadele 
de timp în care asiguraţii şi-au desfăşurat activitatea 
la locurile de muncă nominalizate în anexele 1 şi 2, 
sunt stagii de cotizare în condiţii speciale.  
 
 
 
(2) Incepând cu data de 1 aprilie 2001, şi până la 
data intrării în vigoare a prezentului act normativ, 
angajatorul datorează diferenţa de cotă de 
contribuţie de asigurări sociale. 
 
 
(3) Sumele prevăzute la alin.(2) vor fi achitate de 
angajator, în tranşe lunare, în cel mult 5 ani de la 
data intrării în vigoare a prezentei legi. 
 

 
Retroactivitatea acordării acestor drepturi 
nu este singulară, ea având şi alte 
precedente:pentru platforme marine, 
pentru aplicarea prevederilor HG 
nr.261/2001(pentru încadrarea locurilor de 
muncă în condiţii deosebite, prevedere 
aplicată din 31.12.2002), pentru alte 
categorii de personal din sisteme paralele 
de pensii. Efortul bugetar care s-ar face nu 
ar fi atât de mare întrucât nu toate locurile 
de muncă au fost încadrate în condiţii 
speciale. 
Plata acestor contribuţii realizându-se 
aşalonat pe o perioadă mai mare de timp 
nu ar reprezenta un efort financiar deosebit 
din partea angajatorului. 
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AUTORI: Bogdan Ciucă – deputat P.C.                  
                Faina Constantin – deputat P.C. 
                Sergiu Andon – deputat P.C.  
                Ionica Constanta Popescu – deputat P.C. 
                Bogdan Pascu – deputat P.C.  
                Cornelia Ardelean – deputat P.C. 
                Dan Mocănescu – deputat independent 
                Aurel Nechita – deputat P.S.D. 
                Constantin Petrea – deputat P.D. 
                Emil Strungă – deputat P.N.L.    
 

 

 
 
 
 
              PREŞEDINTĂ,                                        

                          
 Minodora  CLIVETI                                  

 
 
 

            SECRETAR, 
                                                                                   
            Dan Horaţiu BUZATU                      
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Expert parlamentar,  
                  Lucia – Cornelia  LEPADATU 
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