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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 
 

 
RAPORT  SUPLIMENTAR 

asupra proiectului de Lege privind reglementarea activităţii de 
telemuncă 

 
 

În temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, proiectul de Lege privind reglementarea 

activităţii de telemuncă a fost retrimis Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială, prin adresa nr. PLx 400/2017 din 21 decembrie 2017, în vederea 
reexaminării şi întocmirii unui nou raport. 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal 
pentru desfăşurarea activităţii de telemuncă, pentru categoria de locuri de 
muncă în care se utilizează tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor,  
urmărindu-se flexibilizarea şi adaptarea relaţiilor de muncă în raport cu 
evoluţia dinamică a pieţei muncii, stabilindu-se avantaje atât pentru salariat, 
cât şi pentru angajator. 
 

În urma reluării dezbaterilor în şedinţa din 6 februarie 2018, membrii 
Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, menţinerea soluţiei iniţiale, 
de adoptare a proiectului de lege cu amendamente, prezentată în 
raportul cu nr. 4c-7/1109 depus în data de 20 noiembrie 2017. 
 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 23 octombrie 
2017. 

 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 21 deputaţi, din totalul de 

24 membri ai comisiei. 
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La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare: 

• d-l Adrian Marius Rândunică - Secretar de Stat, Ministerul Muncii şi 
Justiţiei Sociale 

• d-l Eduard Corjescu – director, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale 
• d-na Larisa Papp - director, Inspecţia Muncii. 
 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform 

prevederilor art.73 alin.(3)  din Constituţia României, republicată. 
 

 
 
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 

 Adrian Solomon     Violeta Răduţ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
Consilier parlamentar Camelia Revenco 
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