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SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 27, 28 februarie și 1 martie 2018 
 
 
În perioada 27 februarie – 1 martie, Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege pentru modificarea art.391 alin.(3) din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – PLx 510/2017 
2. Propunere legislativă privind înfiinţarea şi funcţionarea pe lângă casele 

de copii şi centrele de plasament a unor Ateliere sau Centre de Ucenicie 
– Plx 520/2017 

3. Propunere legislativă pentru modificarea art.66 alin.(4) din Legea nr.76 
din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă – Plx 527/2017 

4. Propunere legislativă pentru modificarea art.84 lit.c) din Legea nr.263 
din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice – Plx 
530/2017 

5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale – Plx 570/2017 

6. Proiect de Lege privind aprobarea Programului pentru stimularea 
angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria 
alimentară – PLx 586/2017 

7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr.153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice - PLx 41/2018 

 
La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Gheorghiu Angel - Subsecretar de Stat, Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 

- d-na Luiza Ștefania Mîniosu - manager public,  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 

- d-na Teodora Elena Preoteasa - director general, Ministerul Fondurilor 
Europene             

- d-na Georgeta Jugănaru – director, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
- d-na Elena Ispas – director,  Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
- d-na Liana Ramona Moștenescu - șef serviciu, Ministerul Muncii și 

Justiției Sociale 
- d-l Sorin Bolchiș - șef serviciu, Ministerul Fondurilor Europene 
- d-na Carmen Briciu – consilier, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
- d-na Alina Mahera - consilier juridic, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
- d-l Viorel Gîț – consilier, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
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- d-l Viorel Rotilă - manager sindical, Federația ”Solidaritatea Sanitară” 
- d-l Mircea Ciocan – vicepreședinte, Federația SANITAS 
- d-na Claudia  Tănase - vicepreședinte, Colegiul Psihologilor din 

România 
- d-l Cătălin Nedelcea - președinte comisie, Colegiul Psihologilor din 

România 
- d-l Ioan Antofie – președinte, Sindicatul Național al Farmaciștilor din 

România. 
 

În data de 27 februarie 2018, lucrările au fost conduse de domnul 
deputat Adrian Solomon, preşedintele comisiei. 

La începutul dezbaterilor, domnia sa a propus suplimentarea ordinii 
de zi cu proiectul de Lege pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea 
nr.53/2003 – Codul Muncii - PLx 68/2018. Supusă votului, propunerea a 
fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 
Lucrările comisiei au început cu proiectul de Lege pentru modificarea 

art.391 alin.(3) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii – PLx 510/2017, care 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 majoritate de 
voturi (un vot împotrivă), adoptarea proiectului de lege în forma 
prezentată de Senat și transmiterea unui raport preliminar către Comisia 
pentru sănătate și familie, în vederea finalizării dezbaterilor și întocmirii 
raportului comun.  

 
Propunerea legislativă privind înfiinţarea şi funcţionarea pe lângă 

casele de copii şi centrele de plasament a unor Ateliere sau Centre de 
Ucenicie – Plx 520/2017 a fost trimisă spre dezbatere pe fond atât 
comisiei noastre, cât și Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și 
sport. 

În cadrul discuțiilor, membrii comisiei au propus amânarea 
propunerii legislative pentru o ședință ulterioară.  

De asemenea, s-a cerut Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale 
reanalizarea textului şi revizuirea punctului de vedere. 

Supusă votului, propunerea de amânare a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi.  

Propunerea legislativă pentru modificarea art.66 alin.(4) din Legea 
nr.76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă – Plx 527/2017 a fost trimisă comisiei 
noastre spre dezbatere pe fond. 

În urma discuțiilor, membrii comisiei au propus amânarea propunerii 
legislative pentru a putea fi dezbătută împreună cu un proiect de lege  
care are același obiect de reglementare.  

Supusă votului, propunerea de amânare a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea art.84 lit.c) din Legea 

nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice – 
Plx 530/2017 a fost trimisă comisiei noastre spre dezbatere pe fond. 
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au respins propunerea 
legislativă, cu majoritate de voturi (un vot împotrivă și cinci abțineri). 
Motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.215/2001 a administraţiei publice locale – Plx 570/2017 a fost trimisă 
spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au respins propunerea 
legislativă, cu unanimitate de voturi. Motivele respingerii se regăsesc în 
raportul preliminar întocmit și transmis Comisiei pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului în vederea finalizării dezbaterilor și 
întocmirii raportului comun. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Programului pentru stimularea 

angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria 
alimentară – PLx 586/2017 a fost trimis spre dezbatere pe fond atât 
comisiei noastre, cât și Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară și servicii specifice. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au propus amânarea 
proiectului de lege pentru o ședință ulterioară, în vederea analizării 
amendamentelor propuse prin raportul preliminar transmis comisiei 
noastre. Supusă votului, propunerea de amânare a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice  - 
PLx 41/2018 a fost trimis comisiei noastre spre dezbatere pe fond. 

 
La începutul discuțiilor, membrii comisiei au propus amânarea 

proiectului de lege,  întrucât termenul de amendamente nu a fost depășit. 
Prin urmare, s-a precizat că dezbaterile vor continua într-o ședință 
ulterioară după depunerea tuturor avizelor şi amendamentelor la acest 
proiect de lege. 

Supusă votului, propunerea de amânare a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de Lege pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea 

nr.53/2003 – Codul Muncii - PLx 68/2018 a fost trimis comisiei noastre 
spre dezbatere pe fond. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au propus adoptarea 
proiectului de lege, cu majoritate de voturi (patru voturi împotrivă), în 
forma prezentată de Senat. 

 
În zilele de 28 februarie și 1 martie 2018,  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. 
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Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (23) în ziua de 27 februarie 2018 au absentat domnul deputat 
Dumitru Oprea (grup parlamentar PNL) şi doamna deputat Lia Olguţa 
Vasilescu (grup parlamentar PSD) – ministru. 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Adrian 
Solomon – preşedinte, Mihăiţă Găină şi Silviu Vexler – vicepreşedinţi, Éva-
Andrea Csép şi Violeta Răduţ – secretari, Vasile Axinte, Mara-Daniela 
Calista, Ionela Viorela Dobrică, Adrian-Octavian Dohotaru, Luminiţa-Maria 
Jivan, Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Pavel Popescu, Anişoara 
Radu, Claudiu-Vasile Răcuci, Cristian-George Sefer, Cristian-Gabriel 
Seidler, Irinel-Ioan Stativă, Eliza-Mădălina Ştefănescu, Constantin-Cătălin 
Zamfira. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (23) în zilele de 28 februarie şi 1 martie 2018 au absentat domnul 
deputat Dumitru Oprea (grup parlamentar PNL), 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 şi Silviu Vexler – vicepreşedinţi, Éva-
Andrea Csép şi Violeta Răduţ – secretari, Vasile Axinte, Mara-Daniela 
Calista, Ionela Viorela Dobrică, Adrian-Octavian Dohotaru, Luminiţa-Maria 
Jivan, Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Pavel Popescu, Claudiu-
Vasile Răcuci, Anişoara Radu, Cristian-George Sefer, Irinel-Ioan Stativă, 
Eliza-Mădălina Ştefănescu, Constantin-Cătălin Zamfira. 

 

  
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
ADRIAN SOLOMON    VIOLETA RĂDUŢ 

    

 

 

 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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