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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 13, 14 si 15 februarie 2018 

 
 
În perioada 13-15 februarie 2018, Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (1) al articolului 

145 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii – Plx 498/2017 
2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă – Plx 531/2017 

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 
privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de 
zilieri – PLx 585/2017  

4. Propunere legislativă pentru modificarea articolului 49 din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – Plx 605/2017 

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.1/2018 
pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei 
publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative – PLx 
12/2018 

6. Cererea de reexaminare a Legii pentru completarea Legii nr. 319/2003 
privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare – Plx 489/2016. 

 
La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Adrian Marius Rîndunică – Secretar de Stat, Ministerul Muncii și 
Justiției Sociale 

- d-l Robert Stănescu – Președinte, Casa Națională de Pensii Publice 
- d-l Eduard Corjescu – director, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
- d-na Maria Leancă -  șef serviciu, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
- d-na Simona Bordeianu – consilier, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
- d-na  Carmen Briciu – consilier, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
- d-na Gabriela Nicu – consilier, Ministerul Muncii și Justiției Sociale. 
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În data de 13 februarie 2018, lucrările au fost conduse de domnul 
deputat Mihăiță Găină, vicepreşedintele comisiei. 

 
La începutul lucrărilor, domnul vicepreședinte Mihăiță Găină a 

propus suplimentarea ordinii de zi cu cererea de reexaminare a Legii 

pentru completarea Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de 

cercetare-dezvoltare – Plx 489/2016. 
Supusă votului, propunerea de suplimentare a fost acceptată, cu 

unanimitate de voturi. 
 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă – Plx 531/2017  a fost trimisă comisiei noastre 
spre dezbatere pe fond. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au respins 
propunerea legislativă, cu majoritate de voturi (o abținere). Motivele 
respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional 
desfăşurate de zilieri  - PLx 585/2017 a fost trimis comisiei spre dezbatere 
pe fond. 

În cadrul dezbaterilor, au fost prezentate și dezbătute 
amendamente, care au fost fie admise, fie respinse.  

În urma discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (o abținere), adoptarea cu amendamente a proiectului de lege. 
Acestea se regăsesc în raportul comisiei. 
 

Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 49 din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – Plx 605/2017 a 
fost trimisă comisiei spre dezbatere pe fond. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au respins 
propunerea legislativă, cu majoritate de voturi (două abțineri). Motivele 
respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

nr.1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative – 
PLx 12/2018 fost trimis comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind 
de competența Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (un vot împotrivă și o abținere), avizarea favorabilă a 
proiectului de lege. 
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Legea pentru completarea Legii nr.319/2003 privind Statutul 

personalului de cercetare-dezvoltare – Plx 489/2016 a fost trimisă spre 
reexaminare, ca urmare a solicitării Președintelui României. 

În cadrul discuțiilor s-a menționat că dezbaterea fondului este de 
competența comisiei noastre și a Comisiei pentru învățământ, știință, 
tineret și sport. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (o abținere), aprobarea cererii de reexaminare, respectiv adoptarea 
legii cu amendamente. Acestea se regăsesc în raportul preliminar întocmit 
și transmis Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport în vederea 
finalizării dezbaterilor și întocmirii raportului comun asupra cererii de 
reexaminare. 

 
În data de 14 februarie 2018,  lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Mihăiță Găină, vicepreşedintele comisiei. 
 
În cadrul lucrărilor comisiei a fost dezbătută propunerea legislativă 

pentru modificarea alineatului (1) al articolului 145 din Legea nr.53/2003 - 
Codul Muncii – Plx 498/2017, care a fost trimisă comisiei spre dezbatere 
pe fond. 

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

 
În data de 15 februarie 2018,  Comisia pentru muncă şi protecţie 

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

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (23) în ziua de 13 februarie 2018 au absentat următorii deputaţi: 
Adrian Solomon (grup parlamentar PSD), Dumitru Oprea (grup 
parlamentar PNL), Adrian-Octavian Dohotaru (neafiliat), Lia Olguţa 
Vasilescu (grup parlamentar PSD). 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Mihăiţă Găină 
şi Silviu Vexler – vicepreşedinţi, Éva-Andrea Csép şi Violeta Răduţ – 
secretari, Vasile Axinte, Mara-Daniela Calista, Ionela Viorela Dobrică, 
Luminiţa-Maria Jivan, Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Pavel 
Popescu, Rovana Plumb, Anişoara Radu, Cristian-George Sefer, Cristian-
Gabriel Seidler, Irinel-Ioan Stativă, Constantin-Cătălin Zamfira. 
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Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (23) în zilele de 14 şi 15 februarie 2018 au absentat următorii 
deputaţi: Adrian Solomon (grup parlamentar PSD), Dumitru Oprea (grup 
parlamentar PNL), Adrian-Octavian Dohotaru (neafiliat), Cristian-Gabriel 
Seidler (grup parlamentar USR), Lia Olguţa Vasilescu (grup parlamentar 
PSD). 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Mihăiţă Găină 
şi Silviu Vexler – vicepreşedinţi, Éva-Andrea Csép şi Violeta Răduţ – 
secretari, Vasile Axinte, Mara-Daniela Calista, Ionela Viorela Dobrică, 
Luminiţa-Maria Jivan, Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Pavel 
Popescu, Rovana Plumb, Anişoara Radu, Cristian-George Sefer, Irinel-Ioan 
Stativă, Constantin-Cătălin Zamfira. 

 
 
VICEPREŞEDINTE,    SECRETAR, 
MIHĂIŢĂ GĂINĂ    VIOLETA RĂDUŢ 
     

 

 

 

 

 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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