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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 

 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 25, 26 şi 27 iunie 2019 
 
 
În data de 25 iunie 2019, începând cu ora 11.30, Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările împreună cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi, având pe ordinea de zi Legea privind 

sistemul public de pensii – PLx 725/2018. 

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 
 
La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Adrian Marius Rîndunică – Secretar de Stat, Ministerul Muncii şi 
Justiţiei Sociale 

- d-na Georgeta Jugănaru – director, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale 
- d-na Valentina Robu – director general, Casa Naţională de Pensii 

Publice. 
 

Legea privind sistemul public de pensii – PLx 725/2018 a fost 
retrimisă spre reexaminare comisiei noastre şi Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale 
nr.138/2019 privind neconstituţionalitatea prevederilor art.25 alin.(1) şi 
art.63 lit.a) şi b) din lege. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât, cu 
majoritate de voturi (4 abţineri), adoptarea Legii cu amendamente, pentru 
punerea de acord a textului cu decizia Curţii Constituţionale. 
Amendamentele se regăsesc în raportul comun întocmit de cele două 
comisii. 



 

2/5

Începând cu ora 12.30, Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
şi-a continuat lucrările având pe ordinea de zi propunerea legislativă 

privind dialogul social – Plx 715/2018. 
 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele comisiei. 
 
La dezbateri au participat ca invitaţi: 

- d-na Iuliana Popescu – consilier, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale 
- d-l Simion Hancescu – vicepreşedinte, Confederaţia Sindicatelor 

Democratice din România 
- d-l Raicu Horaţiu – secretar general, Blocul Naţional Sindical 
- d-l Petru Dandea – secretar general, Cartel ALFA 
- d-l Octavian Ciobanu – secretar general, FSLCP – AFI 
- d-na Florica Vasilescu – preşedinte, Federaţia IndustriALL 
- d-l Bogdan Florin Venescu – vicepreşedinte, FED 
- d-na Liliana Glinţa - reprezentant, Confederaţia Sindicatelor 

Democratice din România 
- d-l Cristian Mihai – director juridic, Blocul Naţional Sindical 
- d-l Alin Stoica – consilier, CPC Concordia 
- d-l Codruţ Constantinescu – consilier, CPC Concordia 
- d-l Marius Eftimie – jurist, CPC Concordia 
- d-l Dumitru Vieru – consilier juridic, Consiliului Naţional al 

Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România 
 

La începutul lucrărilor, domnul deputat Adrian Solomon, preşedintele 
comisiei, a solicitat suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte: 
1. Propunere legislativă pentru îmbunătăţirea cadrului organizatoric şi 

funcţional în vederea depistării precoce a cancerului profesional şi a 
pneumoconiozelor – Plx 106/2019 

2. Proiect de Lege pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003-
Codul Muncii – PLx 125/2019 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoaşterea meritelor 
personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor 
drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat – Plx 291/2019. 

 
Membrii comisiei au acceptat propunerea de completare a ordinii de 

zi, cu unanimitate de voturi. 
 
 



 

3/5

Propunerea legislativă pentru îmbunătăţirea cadrului organizatoric şi 
funcţional în vederea depistării precoce a cancerului profesional şi a 
pneumoconiozelor – Plx 106/2019 a fost transmisă spre dezbatere pe fond 
atât comisiei noastre, cât şi Comisiei pentru sănătate şi familie. 

În cadrul dezbaterilor, s-a precizat că membrii comisiei noastre au 
aprobat cu amendamente iniţiatiativa legislativă, fiind întocmit un raport 
preliminar către Comisia pentru sănătate şi familie. În urma dezbaterilor, 
membrii acestei comisii şi-au însuşit, parţial, amendamentele şi au hotărât 
întocmirea unui raport preliminar cu amendamentele adoptate. 

Astfel, a fost prezentat membrilor comisiei noastre raportul 
preliminar al Comisiei pentru sănătate şi familie, care a fost însuşit în 
totalitate.  

Amendamentele admise de cele două comisii se regăsesc în raportul 
comun întocmit. 

 
Proiectul de Lege pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003-

Codul Muncii – PLx 125/2019 a fost trimis comisiei noastre spre dezbatere 
pe fond. 

În cadrul discuţiilor au fost prezentate şi dezbătute amendamente 
care, supuse votului, au fost admise. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, adoptarea cu amendamente a proiectului de lege. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoaşterea meritelor 
personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor 
drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat – Plx 291/2019 a fost trimisă 
comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa 
Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au avizat negativ propunerea 
legislativă, cu unanimitate de voturi. 

 
Dezbaterile au continuat cu propunerea legislativă privind dialogul 

social – Plx 715/2018, care a fost trimisă comisiei noastre spre dezbatere 
pe fond. 

Domnul deputat Adrian Solomon, preşedintele comisiei, a solicitat 
amânarea dezbaterilor cu o săptămână, pentru ca partenerii sociali să 
reanalizeze textele şi să formuleze propuneri asupra articolelor care nu au 
fost finalizate. 

Propunerea de amânare a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
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În data de 26 iunie 2019, membrii comisiei au reluat discuţiile 
asupra proiectului de Lege pentru completarea art.139 din Legea 
nr.53/2003-Codul Muncii – PLx 125/2019. Astfel, s-a precizat că la 
întocmirea raportului asupra proiectului de lege, s-a constatat că 
amendamentele admise de membrii comisiei în şedinţa anterioară încalcă 
normele de tehnică legislativă, nefiind corelate cu observaţiile prezentate 
de către Consiliul Legislativ în avizul său asupra proiectului, fapt care 
impune reanalizarea textului. 

În urma prezentării soluţiilor care ar duce la eliminarea aspectelor 
criticate în avizul Consiliului Legislativ, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea cu amendamente a proiectului de lege, 
care se regăsesc în raportul întocmit. 

 
În data de 27 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 perioada vacanţei parlamentare. 
 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (22) în ziua de 25 iunie 2019 au absentat următorii deputaţi: 
Mara-Daniela Calista (grup parlamentar PNL), Dumitru Oprea (grup 
parlamentar PNL)  şi Cristian-George Sefer (grup parlamentar PSD). 

Conform prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, iar în locul domnului deputat Dumitru Oprea, între 
orele 11.30 – 13.00 a participat domnul deputat Florin Vasile Stamatian 
(grup parlamentar PNL), iar în locul doamnei deputat Mara-Daniela Calista 
a participat domnul deputat  Victor Paul Dobre (grup parlamentar PNL),  

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

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (22) în zilele de 26 şi 27 iunie 2019 au absentat următorii 
deputaţi: Mara-Daniela Calista (grup parlamentar PNL),  Cristian-George 
Sefer (grup parlamentar PSD) şi Cristian-Gabriel Seidler (grup 
parlamentar USR). 
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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, 
Adrian-Octavian Dohotaru, Petre-Florin Manole, Eugen Neaţă, Mihai Niţă, 
Daniela Oteşanu, Eliza-Mădălina Peţa-Ştefănescu, Anişoara Radu, Claudiu-
Vasile Răcuci, Irinel-Ioan Stativă, Lia Olguţa Vasilescu, Dan Vîlceanu, 
Constantin-Cătălin Zamfira. 

 
  
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
Adrian Solomon     Violeta Răduţ  

   

 

 

 

 

 
Întocmit, 
Consultant parlamentar Cristina Rusu 
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