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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 

PROCES-VERBAL 
al lucrărilor comisiei din 19 și 20 aprilie 2017 

 
 

În ziua de 19 aprilie 2017, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi: 

1. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere 
de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice– 
PLx 175/2017 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.18/2017 privind asistenţa medicală comunitară– PLx 
170/2015 
 
La dezbateri au participat ca invitați: 

• d-na Lia Olguţa Vasilescu – ministru, Ministerul Muncii şi Justiţiei 
Sociale  

• d-l Cristian Cosmin – Secretar de Stat, Ministerul Muncii şi Justiţiei 
Sociale  

• d-na Georgeta Jugănaru – director, Ministerul Muncii și Justiției 
Sociale 

• d-na Doina Lică – şef serviciu, Ministerul Finanțelor Publice. 
 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 
preşedintele comisiei. 

Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de 
către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 
1940 până la 6 martie 1945 din motive entice a fost prezentat de către 
domnul deputat Silviu Vexler, în calitate de iniţiator.  
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Domnia sa a arătat că beneficiarii Ordonanţei Guvernului 
nr.105/1999 care au făcut obiectul unor persecuţii pe motive entice în 
perioada Holocaustului, sunt persoane de vârstă înaintată, cu o stare de 
sănătate precară, o situaţie materială dificilă şi ale căror venituri sunt 
foarte mici în raport cu suferinţele îndurate. 

În cursul dezbaterilor s-a arătat că modificarea art.2 şi 3 din 
Ordonanţa Guvernului nr.105/1999, prin majorarea indemnizaţiilor lunare 
primite de aceste persoane, presupune un efort financiar care trebuie 
alocat de către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale. 

Doamna ministru Lia Olguta Vasilescu a arătat că Guvernul lasă la 
latitudinea membrilor comisiei decizia cu privire la majorarea acestor 
categorii de drepturi, dar a propus amânarea finalizării dezbaterilor pentru 
o şedinţă ulterioară tocmai pentru a fi stabilit impactul financiar al 
măsurilor propuse. 

Propunerea de amânare a fost acceptată cu majoritate de voturi, 
înregistrându-se 2 voturi împotrivă şi o abţinere. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.18/2017 privind asistenţa medicală comunitară are ca obiect 
de reglementare îmbunătățirea cadrului legal privind asistența medicală 
comunitară, definirea centrelor comunitare și integrarea serviciilor din 
domeniul respectiv de reglementare, concretizată în luarea unor măsuri 
pentru asigurarea cu prioritate a serviciilor medico-sociale pentru 
populația din mediul rural și grupurilor vulnerabile, prin dezvoltarea rețelei 
de asistenţă medicală şi accesul echitabil la servicii de sănătate de calitate 
și cost eficace pentru toate categoriile de persoane. 

În urma finalizării dezbaterilor, proiectul de lege mai sus amintit a 
fost avizat favorabil de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. 

 
În ziua de 20 aprilie 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 19 aprilie 2017 au absentat doamna deputat 
Luminiţa-Maria Jivan (grup parlamentar PSD) şi doamna deputat Rovana 
Plumb (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-George 
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Sefer, Cristian-Gabriel Seidler, Irinel-Ioan Stativă, Lia Olguţa Vasilescu, 
Constantin-Cătălin Zamfira. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (21), în ziua de 20 aprilie 2017 au absentat doamna deputat 
Luminiţa-Maria Jivan (grup parlamentar PSD), doamna deputat Rovana 
Plumb (grup parlamentar PSD) – ministru şi domnul deputat Cristian-
Gabriel Seidler (grup parlamentar USR). 

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-George 
Sefer, Irinel-Ioan Stativă, Lia Olguţa Vasilescu, Constantin-Cătălin 
Zamfira. 

 
 

PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Adrian Solomon     Csép Éva Andrea 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
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