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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
PROCES-VERBAL 

al lucrărilor comisiei din 5, 6 şi 7 iulie 2017 
 
 

În perioada 5 - 7 iulie 2017, membrii Comisiei  pentru muncă şi 
protecţie socială au efectuat o vizită de lucru în judeţul Râmnicu Vâlcea, la 
invitația domnului deputat Eugen Neață.  

 
În data de 5 iulie 2017, membrii Comisiei pentru muncă și 

protecție socială s-au întâlnit cu reprezentanți ai primăriei Municipiului 
Râmnicu Vâlcea. Au fost discutate probleme organizatorice şi a fost stabilit 
programul pentru ziua următoare a lucrărilor comisiei.  

 
În data de 6 iulie 2017, începând cu ora 9.30, membrii Comisiei 

pentru muncă și protecție socială s-au întâlnit cu reprezentanți ai S.C. 
Oltchim și directoratul Centralei Electrice de Termoficare – CET Govora, 
având ca teme de discuții Legea dialogului social și Codul muncii. De 
asemenea, au fost puse în discuţie problemele cu care confruntă angajații 
din cadrul celor două companii. 

 
Începând cu ora 11.00, membrii Comisiei pentru muncă și protecție 

socială și-au desfășurat lucrările la sediul Consiliului Județean Vâlcea, 
având următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi 
unele măsuri fiscal-bugetare – PLx 42/2017 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.12/2017 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor 
termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare – PLx 158/2017 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.17/2017 privind unele măsuri în domeniul 
învăţământului – PLx 162/2017 
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4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.26/2017 pentru modificarea art.3 alin.(2) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.9/2017 privind unele măsuri 
bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi 
modificarea şi completarea unor acte normative – PLx 213/2017. 
 
La dezbateri au participat ca invitați: 
- d-l  Florian Marin – prefectul județului Vâlcea 
- d-l  Constantin Rădulescu – președinte, Consiliul Județean Vâlcea 
- d-l Valer Tudor – vicepreședinte, Consiliul Județean Vâlcea 
- d-na Maria-Carmen Preda – viceprimar, primăria Municipiului 

Râmnicu Vâlcea. 
 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele comisiei. 
 
Proiectul de Lege pentru completarea art.1 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele 
măsuri fiscal-bugetare – PLx 42/2017 a fost trimis spre dezbatere pe fond 
atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și 
Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, respingerea proiectului de lege. Motivele respingerii se regăsesc 
în raportul preliminar transmis celorlalte două comisii sesizate pe fond, în 
vederea finalizării dezbaterilor și întocmirii raportului comun. 
 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.12/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele 
măsuri fiscal-bugetare – PLx 158/2017 a fost trimis spre dezbatere pe 
fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și 
Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât 
aprobarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat, cu 
unanimitate de voturi. De asemenea, s-a hotărât întocmirea unui raport 
preliminar şi transmiterea lui către celelalte două comisii sesizate pe fond, 
în vederea finalizării dezbaterilor și întocmirii raportului comun. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.17/2017 privind unele măsuri în domeniul învăţământului – 
PLx 162/2017 a fost trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, 
cât și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât 
aprobarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat, cu 
unanimitate de voturi. De asemenea, s-a hotărât întocmirea unui raport 
preliminar şi transmiterea lui către cealaltă comisie sesizată pe fond, în 
vederea finalizării dezbaterilor și întocmirii raportului comun. 
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Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.26/2017 pentru modificarea art.3 alin.(2) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 
2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea 
unor acte normative – PLx 213/2017 a fost trimis spre dezbatere pe fond 
atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât 
aprobarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat, cu 
unanimitate de voturi. De asemenea, s-a hotărât întocmirea unui raport 
preliminar şi transmiterea lui către cealaltă comisie sesizată pe fond, în 
vederea finalizării dezbaterilor și întocmirii raportului comun. 
 

În ziua de 7 iulie 2017, membrii Comisiei pentru muncă și protecție 
socială au avut întâlniri cu conducerile mănăstirilor Cozia, Hurezi și Turnu 
din judeţul Vâlcea, având ca teme de discuţii aspecte legate de 
desfăşurarea activităţilor de asistenţă socială, precum şi implicaţiile noilor 
modificări legislative din domeniu. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (21), în zilele de 5, 6 şi 7 iulie 2017 au absentat următorii 
deputaţi, membri ai comisiei: Dumitru Oprea (grup parlamentar PNL),  
Éva-Andrea Csép (grup parlamentar UDMR), Mara-Daniela Calista (grup 
parlamentar PNL), Adrian-Octavian Dohotaru (grup parlamentar USR), 
Daniela Oteşanu (grup parlamentar PSD), Rovana Plumb (grup 
parlamentar PSD) – ministru, Anişoara Radu (grup parlamentar PSD), 
Cristian-George Sefer (grup parlamentar PMP) şi Lia Olguţa Vasilescu, 
(grup parlamentar PSD) – ministru. 

Conform prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, în cele trei zile de lucrări, în locul doamnei deputat 
Daniela Oteşanu a participat domnul deputat Aurel Căciulă (grup 
parlamentar PSD), iar în data de 6 iulie 2017, în locul doamnei deputat 
Anişoara Radu a participat domnul deputat Vasile Cocoş (grup parlamentar 
PSD).  

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Adrian 
Solomon – preşedinte, Mihăiţă Găină şi Silviu Vexler – vicepreşedinţi, şi 
Violeta Răduţ – secretari, Vasile Axinte, Ionela Viorela Dobrică, Luminiţa-
Maria Jivan, Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Cristian-Gabriel Seidler, Irinel-Ioan 
Stativă, Constantin-Cătălin Zamfira, Aurel Căciulă şi Vasile Cocoş. 

 
 

  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Adrian Solomon     Éva Andrea Csép 

 
 
 
 
 
 

 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 


		2017-09-14T11:50:13+0300
	Lidia Vladescu




