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AVIZ 

asupra Propunerii legislative privind reintegrarea pe piața muncii a 
pensionarilor care își doresc să își continue activitatea în domeniile în care au 

activat anterior pensionării 
 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 

industrii și servicii a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru 

muncă și protecție socială, care este sesizată în fond, cu Propunerea legislativă 

privind reintegrarea pe piața muncii a pensionarilor care își doresc să își 

continue activitatea în domeniile în care au activat anterior pensionării, 

transmisă cu adresa nr. P.l.x. 564/2020 din 14 septembrie 2020, înregistrată la 

comisie sub nr.4c-3/449/2020 din 14 septembrie 2020. 

  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.742/29.07.2020, avizează negativ 

propunerea legislativă. 

  Consiliul Economic și Social, prin adresa nr.5748/13.07.2020, 

avizează nefavorabil proiectul de act normativ. 

  Guvernul României, prin actul nr.1761/DPSG/20.09.2021, nu susține 

adoptarea inițiativei legislative. 

  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă în ședința din 8 septembrie 2020. 

  Propunerea legislativă are ca obiect reglementarea instituirea unor 

măsuri referitoare la angajarea pensionarilor de către societățile comerciale cu 

capital privat. Potrivit expunerii de motive, reintegrarea pe piața muncii a 

pensionarilor care își doresc să își continue/reia activitatea în domeniile în care au 
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acumulat zeci de ani de experiență (...) reprezintă o soluție atât pentru depășirea 

deficitului de forță de muncă, dar și pentru refacerea coeziunii sociale. 

Examinarea propunerii legislative a avut loc în ședința comisiei din 

15 noiembrie 2022. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi, avizarea negativă a Propunerii legislative privind reintegrarea pe piața 

muncii a pensionarilor care își doresc să își continue activitatea în domeniile în 

care au activat anterior pensionării. 

  Prin obiectul de reglementare și conținutul său, propunerea legislativă 

de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, 

republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este 

Cameră decizională. 

 
 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE, 
 

Sándor Bende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Patricia-Isabela Robe 


