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AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.50/2022 pentru reglementarea muncii în domeniul maritim 

 

 

 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 

industrii și servicii a fost sesizată pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru 

muncă și protecție socială și Comisei pentru transporturi și infrastructură care sunt 

sesizate în fond cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.50/2022 pentru reglementarea muncii în domeniul maritim, transmis 

cu adresa nr. P.L.x. 275/2022 din 18.05.2022, înregistrat la comisie sub nr.4c-

3/356/2022 din 18.05.2022. 

 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.408/12.04.2022, avizează favorabil 

proiectul de ordonanța de urgență cu observații și propuneri. 

 Senatul,  în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 

condițiile art. 115 alin. (5) teza a III-a. 

 Consiliul Economic și Social, prin avizul nr. 2148 din 12.04.2022, a avizat 

favorabil proiectul de act normativ. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transpunerea Directivei (UE) 

2018/131 a Consiliului din 23 ianuarie 2018 de punere în aplicare a Acordului 

încheiat între Asociaţia Armatorilor din Comunitatea Europeană (ECSA) şi 

simona.tirzioru
Original



Federaţia Europeană a Lucrătorilor din Transporturi (ETF) pentru modificarea 

Directivei 2009/13/CE. Proiectul vizează instituirea cadrului legislativ prin care se 

garantează a fi acordate navigatorilor cele şase ramuri de protecţie socială: 

îngrijirile medicale, indemnizaţiile de boală, indemnizaţiile penru şomaj, 

indemnizaţiile pentru pensie, indemnizaţiile în caz de accidente de muncă sau 

boală profesională, indemnizaţiile familiale. 

 Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 

07.09.2022. 

 În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, 

cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte 

din categoria legilor ordinare. 

 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, 

și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră 

decizională. 

 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Șef birou, Cristina Neicu 


