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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 

 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 18, 19 şi 20 iunie 2019 

 
 
În perioada 18-20 iunie 2019, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.223/2015 

privind pensiile militare de stat – PLx 265/2019 
2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.24/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.211/2004 
privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor 
infracţiunilor, precum şi a altor acte normative – PLx 249/2019 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.25/2019 privind protecţia know-how-ului şi a informaţiilor de afaceri 
nedivulgate care constituie secrete comerciale împotriva dobândirii, 
utilizării şi divulgării ilegale, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative – PLx 251/2019 

4. Proiect de Lege pentru recunoaşterea meritelor personalului din cadrul 
sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, 
participant la misiuni şi acţiuni militare sau la alte operaţii pe teritoriul 
sau în afara teritoriului statului român, precum şi acordarea unor 
drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat – PLx 264/2019 

5. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 
fiscal – PLx 270/2019. 
 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  
- d-l Mihai Bobescu - Subsecretar de Stat, Ministerul Afacerilor Interne 
- d-l Florin Bucur - șef serviciu, Ministerul Apărării Naționale 
- d-l Gheorghe Ierimie – director adjunct, Casa de Pensii Sectorială a 

Ministerului Afacerilor Interne 
- d-l Ştefan Pisică – șef serviciu, Casa de Pensii Sectorială a Ministerului 

Afacerilor Interne 
- d-na Raluca Niţă – şef birou, Ministerul Apărării Naţionale 
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- d-l Mihail Gavrilă – şef secţie, Ministerul Apărării Naţionale 
- d-l Dumitru Coarnă – reprezentant, Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi 

Personalului Contractual. 
 

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

 
        În data de 18 iunie 2019, membrii comisiei au hotărât dezbaterea 
proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.223/2015 
privind pensiile militare de stat – PLx 265/2019, înaintat pentru dezbatere 
pe fond atât comisiei noastre, cât şi Comisiei pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională.  
 În urma discuţiilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (2 abţineri), respingerea proiectului de lege. Motivele respingerii se 
regăsesc în raportul comun al celor două comisii.  
 
 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.24/2019 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor 
infracţiunilor, precum şi a altor acte normative – PLx 249/2019 a fost 
trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competenţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.  
 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, acordarea unui aviz favorabil proiectului de lege. 
 
 Şedinţa comisiei din data de 19 iunie 2019 a început cu dezbaterea 
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.25/2019 privind protecţia know-how-ului şi a informaţiilor de afaceri 
nedivulgate care constituie secrete comerciale împotriva dobândirii, 
utilizării şi divulgării ilegale, precum şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative – PLx 251/2019, care a fost trimis spre avizare 
comisiei noastre, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru 
industrii şi servicii şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 
 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, acordarea unui aviz favorabil.  
 
 Proiectul de Lege pentru recunoaşterea meritelor personalului din 
cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate 
naţională, participant la misiuni şi acţiuni militare sau la alte operaţii pe 
teritoriul sau în afara teritoriului statului român, precum şi acordarea unor 
drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat – PLx 264/2019 a fost trimis 
comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa 
Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 
 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, acordarea unui aviz favorabil.  
 
 



 

3/3

 Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind 
Codul fiscal – PLx 270/2019 a fost trimis comisiei noastre spre avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru buget, finanţe şi 
bănci. 
 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (o abţinere), acordarea unui aviz negativ proiectului de lege. 
 

În data de 20 iunie 2019, 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 zilele de 18 şi 19 iunie 2019 au absentat următorii 
deputaţi: Petre-Florin Manole (grup parlamentar PSD) şi Dan Vîlceanu 
(grup parlamentar PNL). 

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, Adrian-Octavian Dohotaru, Eugen Neaţă, Mihai Niţă, 
Daniela Oteşanu, Anişoara Radu, Claudiu-Vasile Răcuci, Cristian-George 
Sefer, Cristian-Gabriel Seidler, Irinel-Ioan Stativă, Eliza-Mădălina Peţa-
Ştefănescu, Lia Olguţa Vasilescu, Constantin-Cătălin Zamfira. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (22) în ziua de 20 iunie 2019 au absentat următorii deputaţi: 
Petre-Florin Manole (grup parlamentar PSD), Cristian-Gabriel Seidler (grup 
parlamentar USR) şi Dan Vîlceanu (grup parlamentar PNL). 

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, Adrian-Octavian Dohotaru, Eugen Neaţă, Mihai Niţă, 
Daniela Oteşanu, Anişoara Radu, Claudiu-Vasile Răcuci, Cristian-George 
Sefer, Irinel-Ioan Stativă, Eliza-Mădălina Peţa-Ştefănescu, Lia Olguţa 
Vasilescu, Constantin-Cătălin Zamfira. 

 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
Adrian Solomon     Violeta Răduţ  

   

 

 
 
 
Întocmit, 
Consultant Alina Alexandra Iordache 
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