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A V I Z 
asupra 

Proiectului de Lege privind cerinţele de creştere a mobilităţii salariaţilor între 
statele membre prin îmbunătăţirea dobândirii şi păstrării drepturilor la pensie 

suplimentară 

              În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre avizare, cu Proiectul de Lege privind cerinţele 
de creştere a mobilităţii salariaţilor între statele membre prin îmbunătăţirea dobândirii şi 
păstrării drepturilor la pensie suplimentară, înaintat cu nr. PLx.143 din 20 martie 2019 şi 
înregistrat în cadrul Comisiei juridice cu nr. 4c-13/256/2019.  

            Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu prevederile art. 
75 din  Constituţia  României,  republicată  şi  ale  art.  92  alin.(9) pct. 2 din 
Regulamentul  Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Senatul a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din data de 18 martie 2019.  
            Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transpunerea în legislaţia internă 
a Directivei (UE) 2014/50 a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 aprilie 2014 
privind cerinţele minime de creştere a mobilităţii lucrătorilor între statele membre prin 
îmbunătăţirea dobândirii şi păstrării drepturilor la pensie suplimentară. Proiectul 
urmăreşte reducerea obstacolelor din calea liberei circulaţii a lucrătorilor între statele 
membre ale Uniunii European, prin îmbunătăţirea regimului aplicabil dobândirii şi 
păstrării drepturilor la pensie suplimentară, legate de existenţa unui raport de muncă. 

 În şedinţa din data de 2 aprilie 2019, potrivit art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat proiectul de 
lege supus avizării şi au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 68 din 
07.02.2019 şi punctul de vedere favorabil al Consiliului Economic si Social nr. 564 din 
05.02.2019 
           În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu  
majoritate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, în forma transmisă de 
către Biroul Permanent.  
             În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte 
din categoria legilor organice. 
             
                PREŞEDINTE,                                                                 SECRETAR, 
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