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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 

PROCES-VERBAL 
al lucrărilor comisiei din zilele de 7, 8 şi 9 martie 2017 

 
 

În perioada 7 - 9 martie 2017, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Cerere de reexaminare a Legii pentru modificarea art.10 din Legea 

nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi pentru 
completarea art. 44 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative 
– Plx 785/2015/2016 

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art. 10 din Legea nr. 
411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi a art. 44 din 
Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative – Plx 697/2015 

3. Propunere legislativă pentru modificarea lit.c) a alin.(1) al art.7 din 
Legea nr.344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de 
servicii transnaţionale – Plx 13/2016 

4. Proiect de Lege pentru modificarea Legii-cadru nr.284/2010 privind 
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice – Plx 
519/2016 

5. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, precum şi a art.41 din Legea asistenţei sociale 
nr.292/2011 – Plx 73/2017 

6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii asistenţei 
sociale nr.292/2011 – Plx 230/2016 

7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind 
Codul fiscal – Plx 143/2017. 

 
În data de 7 martie 2017, lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Adrian Solomon, preşedintele comisiei. 
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La dezbateri au participat ca invitaţi:  
- d-l Ion Giurescu – vicepreședinte, Autoritatea de Supraveghere 

Financiară 
- d-na Adina Dragomir – director, Autoritatea de Supraveghere 

Financiară 
- d-na Mihaela Bujor – manager juridic, Ministerul Muncii și Justiției 

Sociale 
- d-na Dorina Vicol – expert, Ministerul Muncii și Justiției Sociale. 

 
Dezbaterile au început cu cererea de reexaminare a Legii pentru 

modificarea art.10 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii 
administrate privat şi pentru completarea art. 44 din Legea nr. 204/2006 
privind pensiile facultative – Plx 785/2015/2016, cerere formulată de 
Președintele României. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (2 abțineri), respingerea cererii de reexaminare și adoptarea legii în 
forma prezentată de Senat. Motivele respingerii se regăsesc în raportul 
comisiei. 
 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art. 10 din 
Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi a 
art.44 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative – Plx 697/2015 
a fost trimis spre dezbatere pe fond comisiei noastre. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, respingerea proiectului de lege. Motivele respingerii 
se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea lit.c) a alin.(1) al art.7 din 

Legea nr.344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de 
servicii transnaţionale – Plx 13/2016 a fost trimisă spre dezbatere pe fond 
comisiei noastre.  

În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au hotărât 
respingerea propunerii legislative, cu unanimitate de voturi. Motivele 
respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea Legii-cadru nr.284/2010 

privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice – Plx 
519/2016 a fost trimis comisiei noastre spre dezbatere pe fond. 

În cadrul dezbaterilor, au fost prezentate amendamente, care au 
fost admise. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente. 
Acestea se regăsesc în raportul comisiei. 
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Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a art.41 din Legea asistenţei 
sociale nr.292/2011 – Plx 73/2017 a fost trimis spre dezbatere pe fond 
atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru sănătate și familie. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, amânarea proiectului de lege pentru o ședință ulterioară. 
 

În ziua de 8 martie 2017, lucrările comisiei au fost conduse de 
domnul deputat Adrian Solomon, președintele comisiei. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii asistenţei 

sociale nr.292/2011 – Plx 230/2016 a fost amânat, la solicitarea 
membrilor comisiei, întrucât au fost formulate unele observații fiind 
necesară  reanalizarea textului. Supusă votului, propunerea de amânare a 
fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal – Plx 143/2017 a fost trimis comisiei pentru avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru buget, finanțe și 
bănci. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (3 voturi împotrivă), avizarea favorabilă a proiectului de lege în 
forma prezentată de Senat. 

 
În ziua de 9 martie 2017,  Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu individual, 
fiind distribuite membrilor comisiei materiale documentare suplimentare 
asupra proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei din săptămâna 
următoare. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (21), în ziua de 7 martie 2017 au absentat doamna deputat 
Luminiţa Maria Jivan (grup parlamentar PSD), doamna deputat Rovana 
Plumb (grup parlamentar PSD) – ministru, domnul deputat Cristian-
George Sefer (grup parlamentar PMP) şi doamna deputat Lia Olguţa 
Vasilescu (grup parlamentar PSD) – ministru. 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Adrian 
Solomon – preşedinte, Mihăiţă Găină, Dumitru Oprea şi Silviu Vexler – 
vicepreşedinţi, Éva-Andrea Csép şi Violeta Răduţ – secretari, Vasile Axinte, 
Mara-Daniela Calista, Ionela Viorela Dobrică, Adrian-Octavian Dohotaru, 
Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Anişoara Radu, Cristian-Gabriel 
Seidler, Irinel-Ioan Stativă, Constantin-Cătălin Zamfira. 

 



 

4/4

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (21), în zilele de 8 şi 9 martie 2017 au absentat doamna deputat 
Luminiţa-Maria Jivan (grup parlamentar PSD), doamna deputat Rovana 
Plumb (grup parlamentar PSD) – ministru, domnul deputat Cristian-
George Sefer (grup parlamentar PMP), domnul deputat Cristian-Gabriel 
Seidler (grup parlamentar USR) şi doamna deputat Lia Olguţa Vasilescu 
(grup parlamentar PSD) – ministru. 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Adrian 
Solomon – preşedinte, Mihăiţă Găină, Dumitru Oprea şi Silviu Vexler – 
vicepreşedinţi, Éva-Andrea Csép şi Violeta Răduţ – secretari, Vasile Axinte, 
Mara-Daniela Calista, Ionela Viorela Dobrică, Adrian-Octavian Dohotaru, 
Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Anişoara Radu, Irinel-Ioan 
Stativă, Constantin-Cătălin Zamfira. 

 
 

PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Adrian Solomon     Violeta Răduţ 
 
 
 
 
 

Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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