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RAPORT
asupra propunerii legislative pentru acordarea de zile libere plătite

persoanelor care votează

în conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, cu 
modificările ulterioare, Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială, prin adresa nr. 
L56/2022, a fost sesizată de către Birou! permanent al Senatului, în vederea dezbaterii şi 
elaborării raportului, asupra propunem legislative pentru acordarea de zile libere plătite 
persoanelor care votează^ iniţiatori Darău Ambrozie-Irineu - senator USR; Ghica Cristian - 
senator USR; Botez Mihai-Cătălin - deputat USR_PLUS; Ciornei Radu Tudor - deputat 
USR_PLUS; Drancă Andrei-Iulian - deputat USR_PLUS; Havâmeanu Filip - deputat 
USR PLUS; Ichim Cristian-Paul - deputat USR_PLUS; Molnar Radu-Iulian - deputat 
USR PLUS; Murariu Oana - deputat USR_PLUS; Prunean Alin-Costel - deputat 
USR_PLUS; Sas Lorânt-Zoltan - deputat USR PLUS; Stoica Diana - deputat USR PLUS; 
Toda Daniel-Liviu - deputat USR PLUS; Tulbure Simina-Geanina-Daniela - deputat 
USR^PLUS; Wiener Adrian - deputat USR_PLUS.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare acordarea, la cerere, a unei 
(singure) zile libere plătite de către angajator tuturor salariaţilor cu drept de vot şi care şi-au 
exercitat dreptul de vot în cadrul alegerilor locale, parlamentare, europarlamentare sau 
prezidenţiale, cu condiţia participării la ambele tururi de scrutin (dacă este cazul).

Consiliul Legislativ transmite un aviz negativ.
Consiliul Economic şi Social a analizat propunerea legislativă şi a avizat-o

negativ.
Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi transmite

un aviz NEGATIV.
Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital transmite 

avizul cu nr. 42-NEGATIV.
La dezbaterea propunerii legislative au participat, în conformitate cu prevederile 

art.63 din Regulamentul Senatului, cu modificările ulterioare, din partea Guvernului, 
reprezentanţi ai Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.

Având în vedere toate avizele negative cât şi argumentele prezentate de 
reprezentantul Guvernului, în şedinţa din 22 februarie 2022, membrii Comisiei pentru 
muncă, familie şi protecţie socială au hotărât, cu majoritate de voturi, să adopte raport de 
respingere.
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în consecinţă, Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială supune spre 
dezbatere şi adoptare, Plenului Senatului, raportul de respingere a propunerii legislative.

în raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor organice.

Propunerea legislativă urmează a fi adoptată de Senat în calitate de primă
Cameră sesizată.

Preşedinte,
Senator Ion ROTARU

Secretar,
Senator Laura GEORGESCU
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