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PIAPORT
asupra propunerii legislative pentru modificarea art.6 din Legea nr,118/2002 

pentru instituirea indemnizatiei de merit

in conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, cu 
modificarile ulterioare, Comisia pentru munca, familie §i protec^ie sociala, prin 
adresa nr. L519/2021, a fost sesizata de catre Biroul permanent al Senatului, in 
vederea dezbaterii §i elaborarii raportului, asupra propunerii legislative pentru 
modificarea art,6 din Legea nr.118/2002pentru instituirea indemnizatiei de merits 
inifiatori Horga Maria-Gabriela - deputat PNL; Leoreanu Lauren{iu-Dan - deputat 
PNL; Mar^alic Jaro Norbert - deputat PNL; Moisin Radu-Marin - deputat PNL; 
Roman Florin-Claudiu - deputat PNL.

Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare erearea cadrului 
legislativ in scopul asigurarii fmantarii, din alte surse deeat cele din bugetul de stat, 
pentru acordarea indemnizatiei de merit pentru toti beneficiarii care intrunesc 
conditiile legale de acordare.

Consiliul Legislativ transmite un aviz favorabil.
Consiliul Economic §i Social a analizat propunerea legislativa §i a avizat-o

negativ.
Comisia pentru buget, finante, activitate bancara §i piata de capital 

transmite avizul cu nr. 694-NEGATIV.
La dezbaterea propunerii legislative au participat, in conformitate cu 

prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, cu modificarile ulterioare, din partea 
Guvemului, reprezentanti ai Oficiul National pentru Jocuri de Noroc.

Avand in vedere avizele negative si argumentele cu privire la efectele greu 
de anticipat legate de adoptarea unei astfel de masuri, in §edin^a din 2 februarie 2022, 
membrii Comisiei pentru munca, familie §i protectie sociala au hotarat, cu 
unanimitate de voturi, sa adopte raport de respingere.

. A.

In consecinta, Comisia pentru munca, familie §i protecjie sociala supune 
spre dezbatere §i adoptare, Plenului Senatului, raportui de respingere a propunerii 
legislative.
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In raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativa face parte din 
categoria legilor ordinare.

Propunerea legislativa urmeaza a fi adoptata de Senat in calitate de prima
Camera sesizata.

SecretaryPre^edinte,

Senator Sorin VLASINSenator Ion ROTARU
f
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