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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi  

protecţie socială 
 

Comisia pentru buget, finanţe  
şi bănci 

 
Nr. 4c-9/86 Nr. 4c-2/102 

 
Bucureşti, 23 mai 2022 

Plx 37/2022 
 
  

Către 
BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative 
pentru modificarea art.6 din Legea nr.118/2002 pentru instituirea 
indemnizaţiei de merit, trimisă Comisiei pentru muncă şi protecţie socială 
şi Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci pentru examinare pe fond, prin 
adresa nr.Plx 37/2022 din 9 februarie 2022. 

 
 

PREŞEDINTE, 
Adrian Solomon 

PREŞEDINTE, 
Bogdan-Iulian Huţucă 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi  

protecţie socială 
 

Comisia pentru buget, finanţe  
şi bănci 

 
Nr. 4c-9/86 Nr. 4c-2/102 

 
Bucureşti, 23 mai 2022 

Plx 37/2022 
 
  

RAPORT  COMUN 
asupra propunerii legislative pentru modificarea art.6 din Legea 

nr.118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit 
 
 

În temeiul art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci au fost sesizate, 
prin adresa nr. Plx 37/2022 din 9 februarie 2022, cu dezbaterea pe fond  
a propunerii legislative pentru modificarea art.6 din Legea nr.118/2002 
pentru instituirea indemnizaţiei de merit.  

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

art.6 din Legea nr.118/2002, urmărindu-se individualizarea, în cadrul 
bugetului de stat, a sursei de finanţare pentru indemnizaţiile de merit 
prevăzute de această lege. Astfel, se propune ca sumele pentru aceste 
indemnizaţii să fie suportate din taxele percepute pentru obţinerea licenţei 
de organizare a jocurilor de noroc şi a autorizaţiei de exploatare a jocurilor 
de noroc, taxa de acces, precum şi din celelalte taxe prevăzute de 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.77/2009. 

 
Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat, în calitate de primă 

Cameră sesizată, în şedinţa din 7 februarie 2022. 
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La întocmirea prezentului raport comun, cele două comisii au avut 
în vedere:  
 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.937/24.11.2021) 
 avizul negativ al Consiliului Economic şi Social (nr.7669/10.11.2021) 
 avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/57/23.02.2022) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.4c-20/33/15.02.2022) 
 punctul de vedere, negativ, al Guvernului (nr.1971/2022). 
 

În conformitate cu prevederile art. 62 și 64 din Regulamentului 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
comisiile au dezbătut propunerea legislativă în şedinţe separate.  

Comisia pentru buget, finanțe și bănci a examinat propunerea 
legislativă în ședința cu prezență fizică și online, în data de 15 martie 
2022. La lucrările comisiei, deputații și-au inregistrat prezența conform 
listei de prezență. 

 
La şedinţa Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din data de 17 

mai 2022 au participat deputaţii, membri ai comisiei, conform listei de 
prezenţă.  

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 
hotărât, cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă), respingerea 
propunerii legislative. 

 
La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.56 şi 

57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare: 

- dl Cătălin Boboc, Secretar de Stat, Ministerul Muncii şi 
Solidarităţii Sociale 

- dl Lucian Heiuş, Secretar de Stat, Ministerul Finanţelor 
- dna Elena Tănăsescu, consilier, Ministerul Finanţelor. 
 
Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, 

conform prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  
 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 alin.(9) pct.2 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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În urma finalizării dezbaterilor asupra propunerii legislative şi a 
documentelor conexe, cele două comisii propun plenului Camerei 
Deputaţilor prezentul raport comun de respingere a propunerii 
legislative pentru următoarele considerente: 
- norma propusă prin iniţiativa legislativă nu este corelată cu art.13 

alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.77/2009, potrivit 
căruia taxele percepute pentru obţinerea licenţei de organizare a 
jocurilor de noroc şi a autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, 
precum şi celelalte taxe prevăzute în ordonanţa de urgenţă menţionată, 
se constituie venit la bugetul de stat, nefiind astfel prevăzută utilizarea 
acestor sume pentru finanţarea unor cheltuieli precise, în speţă 
achitarea indemnizaţiilor de merit. 

- se încalcă principiul universalităţii stabilit prin art. 8 alin. (2) din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit căruia „veniturile bugetare nu pot fi afectate direct 
unei cheltuieli bugetare anume, cu excepţia donaţiilor şi sponsorizărilor, 
care au stabilite destinaţii distincte” şi, totodată, este şi o normă legală 
improprie din punct de vedere constituţional, raportat la prevederile 
alin.(5) al art.1 din Constituţia României, republicată, precum şi o 
derogare implicită, raportat la prevederile tezei întâi a art.63 din Legea 
nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 
PREŞEDINTE, 

Adrian Solomon 
PREŞEDINTE, 

Bogdan – Iulian Huţucă 
 
 
 

SECRETAR, 
Dan-Constantin Şlincu 

 
 
 

SECRETAR, 
Iulius – Marian Firczak 

Întocmit, 
Şef birou Lidia Vlădescu 

Consilier parlamentar Camelia Revenco 

 
Şef serviciu Giorgiana Ene 

Consilier Simina Alexandra Mocanu 
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