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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
PROCES-VERBAL 

al lucrărilor comisiei din 19, 20 și 21 septembrie 2017 
 
  

În ziua de 19 septembrie 2017, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială şi-a desfăşurat activitatea având următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr.14/2015 

pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2014 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, 
precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice – PLx 838/2015 

2. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.72/2016 privind 
sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor – 
Plx 262/2017 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.38/2017 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi 
sportului nr.69/2000 – PLx 274/2017. 

 
La dezbateri au participat ca invitați: 
- d-l Teiu Păunescu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii și Justiției 

Sociale 
- d-l Dumitru Costin – președinte, Blocul Național Sindical 
- d-l Mihai Cristian – vicepreședinte, Blocul Național Sindical 
- d-l deputat Marton Arpad – inițiator al Plx 262/2017. 

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

președintele comisiei. 
 

 Dezbaterile au început cu proiectul de Lege privind respingerea 
Ordonanţei Guvernului nr.14/2015 pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul 
cheltuielilor publice – PLx 838/2015, care a fost retrimis de către Plenul 
Camerei Deputaților atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru buget, 
finanțe și bănci, în vederea reexaminării și întocmirii unui nou raport. 
 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, adoptarea cu amendamente a proiectului de lege. Acestea se 
regăsesc în raportul preliminar de înlocuire, întocmit şi transmis Comisiei 
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pentru buget, finanțe și bănci în vederea finalizării dezbaterilor și întocmirii 
raportului comun.  
 

Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.72/2016 privind 
sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor – Plx 
262/2017 a fost amânată, la solicitarea membrilor comisiei, pentru o 
ședință ulterioară. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.38/2017 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei 
fizice şi sportului nr.69/2000 – PLx 274/2017 a fost trimis comisiei noastre 
pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru 
învățământ, știință, tineret și sport. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au solicitat 
amânarea proiectului de lege pentru o ședință ulterioară, în vederea 
reanalizării textului. Supusă votului, propunerea de amânare a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 
 

În ziua de 20 septembrie 2017, începând cu ora 10.00, a avut loc 
o întâlnire de lucru între membrii comisiei noastre și reprezentanți ai 
organizațiilor persoanelor cu dizabilități, având ca temă efectele aplicării 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2017 pentru modificarea și 
completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap. 

 
La dezbateri au participat: 
- d-na Diana Chiriacescu – director, Federaţia Organizaţiilor 

Neguvernamentale pentru Servicii Sociale (FONSS) 
- d-na Mihaela Munteanu – director de comunicare şi advocacy, 

Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale 
(FONSS)  
 - d-na Teodora Petrescu – preşedinte, Coop. “Munca Invalizi” Iaşi 

- d-l Sorin Alexianu – administrator UAP, SC Clever Protect Piatra-
Neamţ 

- d-l Francisc Simon – director, Organizaţia Naţionala a Persoanelor 
cu Handicap din România (ONPHR) 

- d-l Marian Minculescu – preşedinte, Societatea Handicapaţilor 
Locomotor din România 

- d-na Elena Lavinia Beşnea -  director, Asociaţia Copiilor cu 
Handicap Fizic din România (ASCHF-R) - Filiala Argeş 

- d-l Ion Toloş – vicepreşedinte Asociaţia Copiilor cu Handicap Fizic 
din România (ASCHF-R) - Filiala Argeş 

- d-l Nicolae Vasile – însoţitor persoană cu handicap 
- d-l Constantin Tănase - însoţitor persoană cu handicap. 
 
 Întâlnirea a fost condusă de domnul deputat Mihăiță Găină, 

vicepreședinte al comisiei. 
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În cadrul dezbaterilor, participanţii și-au exprimat nemulțumirile cu 
privire la efectele ordonanței de urgență asupra funcționării unităților 
protejate autorizate (UPA).  

Participanţii au susţinut că intenţia de dinamizare a procesului de 
integrare în muncă a persoanelor cu dizabilități trebuie să aibă în vedere 
că există două categorii de persoane cu dizabilităţi - angajabile şi greu 
angajabile, iar cele din urmă nu pot lucra decât în mediu de lucru protejat, 
aşa cum este creat doar în unităţile protejate autorizate. Lipsa distincţiei 
între loc de muncă obişnuit şi loc de muncă protejat va avea efect negativ 
asupra persoanelor cu dizabilităţi greu angajabile care sunt acum angajaţi 
UPA. 

Pentru a putea lucra, persoanele greu angajabile au nevoie de 
servicii de adaptare la locul de muncă, accesibilizarea spaţiului de lucru, 
program de lucru adaptat, servicii de consiliere în vederea remanenţei la 
locul de muncă precum şi gestionarea conflictelor, descompunerea 
procesului tehnologic, pe etape, astfel încât fiecare să presteze activitatea 
pentru care are cele mai multe abilităţi şi formare continuă. Toate aceste 
condiţii presupun cheltuieli şi un corp de specialişti care nu prea există în 
instituţii publice şi firme private.  

Intentia de creștere a responsabilității angajatorilor publici și privați 
prin încadrarea de persoane cu dizabilităţi, nu trebuie să presupună lipsa 
unor măsuri tranzitorii care să permită pregătirea angajării pe piaţa liberă 
a muncii a celor dintre ei care pot lucra în mediul clasic de lucru.  

A fost remarcat şi faptul ca OUG nr.60/2017 nu ţine cont de 
calificările persoanelor cu dizabilităţi, preponderente în domenii, precum 
legătorie manuală, arhivare, croitorie, confecţionare, curățenie, catering, 
masaj, artizanat, pictură, comerț cu amănuntul. În aceste domenii 
angajatorii sunt firme mici, cu mai puţin de 50 de angajaţi, care nu intra 
sub incidenţa Legii nr.448/2006, aşa cum rezultă din mai multe studii 
realizate pe UPA. 

Totodată, reprezentanţii ONG-urilor au susţinut şi faptul că acest act 
normativ va genera dispariția unei piețe special destinată acestor structuri 
și, ca urmare, va duce la  pierderea locurilor de muncă de către 
persoanele cu dizabilități angajate în UPA. 

La finalul discuțiilor, membrii comisiei au preluat toate observațiile și 
amendamentele propuse de ONG-uri, urmând a fi analizate și dezbătute la 
nivelul comisiei în momentul în care vom fi sesizaţi cu dezbaterea 
proiectului de lege privind aprobarea acestei ordonanţe. 
 

În data de 21 septembrie 2017, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu individual, 
fiind distribuite membrilor comisiei proiectele aflate pe agenda de lucru a 
comisiei din săptămâna următoare. 
 
 
 
 



 

4/4

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (21) în ziua de 19 septembrie 2017 au absentat următorii deputaţi: 
Adrian Solomon (grup parlamentar PSD) – delegaţie, Éva-Andrea Csép (grup 
parlamentar UDMR) – delegaţie, Mara-Daniela Calista (grup parlamentar PNL) 
- delegaţie, Rovana Plumb (grup parlamentar PSD) - ministru, Irinel-Ioan 
Stativă (grup parlamentar PSD) – delegaţie şi Lia Olguţa Vasilescu (grup 
parlamentar PSD) – ministru.  

Conform prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, în locul doamnei deputat Éva-Andrea Csép a participat 
doamna deputat Izabella-Ágnes Ambrus (grup parlamentar UDMR). 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Mihăiţă Găină, 
Dumitru Oprea şi Silviu Vexler – vicepreşedinţi, Violeta Răduţ – secretar, 
Vasile Axinte, Ionela Viorela Dobrică, Adrian-Octavian Dohotaru, Luminiţa-
Maria Jivan, Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Anişoara Radu, 
Cristian-George Sefer, Cristian-Gabriel Seidler, Constantin-Cătălin Zamfira. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (22) în ziua de 20 septembrie 2017 au absentat următorii deputaţi: 
Adrian Solomon (grup parlamentar PSD) – delegaţie, Éva-Andrea Csép (grup 
parlamentar UDMR) – delegaţie, Mara-Daniela Calista (grup parlamentar PNL) 
- delegaţie, Rovana Plumb (grup parlamentar PSD) - ministru, Irinel-Ioan 
Stativă (grup parlamentar PSD) – delegaţie şi Lia Olguţa Vasilescu (grup 
parlamentar PSD) – ministru.  

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Mihăiţă Găină, 
Dumitru Oprea şi Silviu Vexler – vicepreşedinţi, Violeta Răduţ – secretar, 
Vasile Axinte, Ionela Viorela Dobrică, Adrian-Octavian Dohotaru, Luminiţa-
Maria Jivan, Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Pavel Popescu, 
Anişoara Radu, Cristian-George Sefer, Cristian-Gabriel Seidler, Constantin-
Cătălin Zamfira. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (22) în ziua de 21 septembrie 2017 au absentat următorii deputaţi: 
Adrian Solomon (grup parlamentar PSD) – delegaţie, Éva-Andrea Csép (grup 
parlamentar UDMR) – delegaţie, Mara-Daniela Calista (grup parlamentar PNL) 
- delegaţie, Rovana Plumb (grup parlamentar PSD) - ministru, Irinel-Ioan 
Stativă (grup parlamentar PSD) – delegaţie, Lia Olguţa Vasilescu (grup 
parlamentar PSD) – ministru şi Cristian-Gabriel Seidler (grup parlamentar 
USR).  

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Mihăiţă Găină, 
Dumitru Oprea şi Silviu Vexler – vicepreşedinţi, Violeta Răduţ – secretar, 
Vasile Axinte, Ionela Viorela Dobrică, Adrian-Octavian Dohotaru, Luminiţa-
Maria Jivan, Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Pavel Popescu, 
Anişoara Radu, Cristian-George Sefer, Constantin-Cătălin Zamfira. 

  
VICEPREŞEDINTE,   SECRETAR, 
MIHĂIŢĂ GĂINĂ   VIOLETA RĂDUŢ 

    
 

Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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