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RAPORT COMUN 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.31 din 

Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006  

 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi Comisia pentru sănătate şi familie au fost sesizate, spre 

dezbatere în fond, proiectul de Lege pentru modificarea art.31 din 

Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006, trimis cu adresa 

nr. PLx 555 din 9 noiembrie 2010. 

 

La întocmirea prezentului raport comun, comisiile au avut în 

vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.421/13.04.2009) 

• avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru 

femei şi bărbaţi (nr.37/813/17.11.2010) 

• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

(nr.31/920/11.11.2010). 

• avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 

(nr.22/534/25.11.2010). 

• punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.1466/07.06.2010). 

 



Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea 

art.31 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006, prin 

structurarea acestui articol în două alineate care prevăd o clasificare 

distinctă a accidentelor de muncă, şi anume în raport cu urmările pe 

care le produc, precum şi în raport cu numărul persoanelor 

accidentate, respectiv în accidente individuale de muncă (clasificare 

neprevăzută expres în textul actual al art.31) şi accidente colective 

de muncă. 

 

Membrii celor două comisii întrunite în şedinţă comună în data 

de 10 mai 2011 au examinat proiectul de lege şi au hotărât, cu 

majoritate de voturi (o abţinere), adoptarea proiectului de lege.  

Din numărul total de 27 membri ai Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială au participat la dezbateri 15 de deputaţi, iar din cei 

17 membri ai Comisiei pentru sănătate şi familie au participat la 

dezbateri 15 deputaţi.  

De asemenea, au participat la lucrări, în conformitate cu 

prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor: 

• d-l Cristian Irimie, Secretar de Stat, Ministerul Sănătăţii 

• d-l Dumitru Banici, director, Inspecţia Muncii 

• d-l Liviu Mirea, inspector, Inspecţia Muncii 

• d-na Anca Pricop, şef serviciu, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale. 

 

 În urma finalizării dezbaterilor, Comisiile propun plenului 

Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege în forma 

prezentată de Senat. 

 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face 

parte din categoria legilor ordinare.  

 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din data 

de 06.10.2010. 
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Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit 

prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale 

art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.  

 
           
          
           

PREŞEDINTE,    PREŞEDINTE,  
VICTOR PAUL DOBRE   RODICA NASSAR  

 
 
 
 

SECRETAR,    SECRETAR, 
KEREKES KAROLY   ION BURNEI  

 
 
 
 
 
 
Întocmit,                  
Expert parlamentar Decebal Stănescu               Consilier parlamentar Livia Spînu 

            Consultant parlamentar Cristina Bologan 
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