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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 
 

 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 
art.1 din Legea nr.490/2004 privind stimularea financiară a  

personalului care gestionează fonduri comunitare 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost 
sesizată, prin adresa nr.PLx 461/2016 din 17 octombrie 2016, cu 
dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea art.1 din Legea nr.490/2004 privind stimularea 

financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare. 

 
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.638/04.07.2016) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci  

(nr.4c-2/693/02.11.2016) 
• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c-11/1146/25.10.2016) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului (nr.4c-6/467/22.02.2017). 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea art.1 din Legea nr.490/2004 privind stimularea financiară a 
personalului care gestionează fonduri comunitare, prin introducerea în 
rândul personalului de specialitate, care are şi îndeplineşte atribuţii în 
cadrul structurilor cu obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare 
comunitare acordate României, şi a personalului de specialitate care 
îndeplineşte atribuţii de gestionare a fondurilor prin Fondul pentru Azil, 
Migraţie şi Integrare şi Fondul pentru Securitate Internă.  
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Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 
prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  
 

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 14 martie 
2017 au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat: 

- d-l Cristian Cosmin - Secretar de Stat, Ministerului Muncii şi 
Justiţiei Sociale 

- d-l Dan Mihai Chirică - Secretar de Stat, Ministerul Afacerilor 
Interne. 

 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 17 deputaţi, din 

totalul de 21 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 11 

octombrie 2016. 
 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat. 

 
În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei 

Deputaţilor adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de 
Senat. 

 
 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Adrian Solomon    Csép Éva Andrea  

 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Adriana Breazu 
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