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SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 23 și 24 mai 2018 
 
 
În ziua de 23 mai 2018, începând cu ora 12.30, Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările împreună cu Comisia 
pentru egalitate de șanse pentru femei și bărbați, având pe ordinea de zi 
proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/2002 

privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi – PLx 

171/2018. 

 

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

 
La dezbateri a participat, ca invitat, doamna Aurelia Grațiela 

Drăghici, preşedintele Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între 
Femei și Bărbați.  

 
În cadrul dezbaterilor au fost prezentate și dezbătute amendamente, 

care supuse votului, au fost admise. 
 
În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiilor au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea cu amendamente a proiectului de lege. 
Acestea se regăsesc în raportul comun întocmit de cele două comisii. 

 
În ziua de 23 mai 2018, începând cu ora 13.00, Comisia pentru 

muncă și protecție socială și-a desfășurat lucrările având următoarea 
ordine de zi: 
1. Proiect de Lege privind internshipul – PLx 6/2018 
2. Proiect de Lege privind integrarea în muncă, în cadrul instituţiilor 

publice de la nivel local, a tinerilor dezavantajaţi – PLx 102/2018 
3. Proiect de Lege privind Statutul inspectorului de muncă – PLx 124/2018 
4. Proiect de Lege pentru modificarea art.4 alin.(4) din Legea nr.52/2011 

privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de 
zilieri – PLx 243/2018 
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5. Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (7) al articolului 15 
din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat – Plx 521/2017 

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat – Plx 532/2017 

7. Propunere legislativă privind completarea Legii nr.416/2001 privind 
venitul minim garantat – Plx 22/2018 

8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat – Plx 114/2018 

9. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 
privind venitul minim garantat – PLx 192/2018 

10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare – Plx 199/2018 

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

președintele comisiei. 
 

La dezbateri au participat ca invitați: 
- d-l Nicea Mergeani – 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 Mihaela Grecu – director, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
- d-na Luminița Corneci – director, Inspecția Muncii 
- d-l Niculae Voinoiu – director, Inspecția Muncii 
- d-l Cătălin Samoilă - șef secție, Ministerul Apărării Naționale 
- d-l Viorel Gîț – consilier, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
- d-na Simona Niculescu – reprezentant, Coaliția pentru Dezvoltarea 

României 
- d-l Andrei Dina – reprezentant, Confederația Patronală Concordia 
- d-l Marius Eftimie – reprezentant, Consiliul Investitorilor Străini. 
 

La începutul dezbaterilor, domnul deputat Adrian Solomon, 
președintele comisiei a solicitat suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de 

Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 

asigurării pentru accidente de muncă – PLx 189/2018. 
Propunerea a fost aprobată de membrii comisiei cu unanimitate de 

voturi. 
 
Proiectul de Lege privind internshipul – PLx 6/2018 a fost trimis 

comisiei noastre spre dezbatere pe fond.  
În cursul dezbaterilor, membrii comisiei au propus amânarea 

proiectului de lege cu două săptămâni şi constituirea unui grup de lucru 
care, împreună cu reprezentanţii Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, să 
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reanalizeze textul iniţiativei legislative, având în vedere observaţiile 
cuprinse în avizul Consiliului Legislativ, dar şi amendamentele depuse la 
comisie. Cele două propuneri au fost aprobate, cu unanimitate de voturi. 
 

Proiectul de Lege privind integrarea în muncă, în cadrul instituţiilor 
publice de la nivel local, a tinerilor dezavantajaţi – PLx 102/2018 a fost 
trimis comisiei noastre spre dezbatere pe fond. 

De asemenea, s-a precizat că proiectul de lege a fost dezbătut în 
cadrul comisiei şi finalizat în şedinţa din 24 mai 2018, însă, după 
întocmirea raportului de personalul de specialitate al comisiei, au fost 
identificate o serie de necorelări şi inadvertenţe de natură tehnică ce au 
impus formularea unor amendamente. Astfel, au fost prezentate și 
dezbătute amendamentele propuse. Supuse votului, acestea au fost 
admise de membrii comisiei cu unanimitate de voturi. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea cu amendamente a proiectului de lege, 
care se regăsesc în raportul comisiei. 
 

Proiectul de Lege privind Statutul inspectorului de muncă – PLx 
124/2018 a fost trimis comisiei noastre spre dezbatere pe fond. 

În cursul dezbaterilor au fost formulate și dezbătute amendamente, 
care supuse votului, au fost admise.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (două abțineri), adoptarea cu amendamente a proiectului de lege. 
Acestea se vor regăsi în raportul comisiei. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea art.4 alin.(4) din Legea 

nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional 
desfăşurate de zilieri – PLx 243/2018 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 hotărât respingerea 
proiectului de lege, cu unanimitate de voturi. Motivele respingerii se 
regăsesc în raportul preliminar întocmit și transmis Comisiei pentru 
agricultură în vederea finalizării dezbaterilor și întocmirii raportului comun. 

 
Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.416/2001 privind 

venitul minim garantat – Plx 22/2018 a fost trimisă comisiei pentru 
dezbatere pe fond. În cursul discuţiilor s-a precizat că aceasta a rămas 
fără obiect, întrucât măsurile propuse se regăsesc deja în legislaţia în 
vigoare. Astfel, iniţiativa legislativă a fost respinsă de către membrii 
comisiei, cu unanimitate de voturi.  
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Celelalte patru iniţiative legislative referitoare la modificarea şi 
completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat au fost 
amânate, la solicitarea membrilor comisiei, care au cerut Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale reanalizarea măsurilor propuse şi formularea 
unor prevederi în concordanţă cu observaţiile formulate în cadrul 
dezbaterilor. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare – Plx 199/2018 a fost trimisă 
comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența 
Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională. 

În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au avizat favorabil 
propunerea legislativă, cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă – PLx 
189/2018 a fost amânat, la solicitarea membrilor comisiei, pentru o 
ședință ulterioară, fiind necesară reanalizarea textului întrucât forma 
adoptată de Senat nu corespunde scopului pentru care au fost propuse 
măsurile respective de către iniţiatori. 

 
În ziua de 24 mai 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 (22) în ziua de 23 mai 2018 au absentat următorii deputaţi: 
Cristian-George Sefer (grup parlamentar PMP), Lia Olguţa Vasilescu (grup 
parlamentar PSD) şi Constantin-Cătălin Zamfira (grup parlamentar PSD). 

Conform prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Constantin-Cătălin 
Zamfira a participat la lucrări domnul deputat Gabriel Petrea (grup 
parlamentar PSD). 

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, 
Luminiţa-Maria Jivan, Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Anişoara 
Radu, Claudiu-Vasile Răcuci, Cristian-Gabriel Seidler, Irinel-Ioan Stativă, 
Eliza-Mădălina Ştefănescu.  
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Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (22) în ziua de 24 mai 2018 au absentat următorii deputaţi: 
Cristian-George Sefer (grup parlamentar PMP), Cristian-Gabriel Seidler 
(grup parlamentar USR), Lia Olguţa Vasilescu (grup parlamentar PSD) şi 
Constantin-Cătălin Zamfira (grup parlamentar PSD). 

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, 
Luminiţa-Maria Jivan, Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Anişoara 
Radu, Claudiu-Vasile Răcuci, Irinel-Ioan Stativă, Eliza-Mădălina 
Ştefănescu.  

 
 
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
Adrian Solomon     Violeta Răduţ  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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