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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
 

lucrărilor Comisiei din 8 şi 9 octombrie 2019 
SINTEZA 

 
 
În ziua de 8 octombrie 2019, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind 

venitul minim garantat – Plx 532/2018 
2. Reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.75/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul protecţiei mediului şi al regimului străinilor – PLx 
561/2018 

3. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice – Plx 717/2018 

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.49/2019 privind activităţile de transport alternativ cu autoturism şi 
conducător auto – PLx 406/2019 

5. Proiectul Legii turismului – PLx 411/2019 
6. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în 
materie civilă – Plx 419/2019. 

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele comisiei. 
 
La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Cătălin Marian Tutilescu - Secretar de Stat, Ministerul Muncii şi 
Justiţiei Sociale 

- d-l Bogdan Tomoiagă - Secretar de Stat, Ministerul Turismului 
- d-na Mihaela Grecu – director, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale 
- d-l Marius Dorobanţu – director, Ministerul Finanţelor Publice 
- d-l Valentin Tănase – director, Ministerul Transporturilor 
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- d-l Ion Gibescu - consilier ministru, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale 
- d-na Ioana Popescu – consilier, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale 
- d-na Nicoleta Miclăuş - consilier, Ministerul Justiţiei 
- d-na Cristina Granaci – consilier, Ministerul Justiţiei 
- d-l Bogdan Bărboi - şef serviciu, Autoritatea Română Rutieră 
- d-l Simion Hăncescu - preşedinte, Federaţia Sindicatelor Libere din 

Învăţământ. 
 
Dezbaterile au început cu propunerea legislativă pentru modificarea 

Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat – Plx 532/2018, care a 
fost trimisă comisiei spre dezbatere pe fond. 

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

 
Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.75/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniul protecţiei mediului şi al regimului străinilor – Plx 561/2018 a fost 
retrimisă atât comisiei noastre, cât şi Comisiei pentru mediu şi echilibru 
ecologic şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, ca urmare a Deciziei 
Curţii Constituţionale nr.214/2019. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea legii cu amendamente, în sensul 
respingerii Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2018 pentru 
respectarea deciziei Curţii Constituţionale menţionată anterior. Soluţia 
adoptată de comisia noastră se regăseşte în raportul preliminar întocmit şi 
transmis celorlalte două comisii sesizate pe fond, în vederea finalizării 
dezbaterilor şi întocmirii raportului comun. 

 
Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice – Plx 717/2018 a fost 
trimisă comisiei spre dezbatere pe fond. 

În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât invitaţii, cât şi membrii 
comisiei. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au solicitat 
amânarea propunerii legislative pentru o şedinţă ulterioară, în vederea 
analizării amendamentelor propuse. Propunerea de amânare a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul Legii turismului – PLx 411/2019 a fost trimis comisiei 

noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei 
pentru industrii şi servicii şi Comisiei pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului. 
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În urma discuţiilor, membrii comisiei au avizat favorabil proiectul de 
lege, cu majoritate de voturi (5 abţineri). 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.49/2019 privind activităţile de transport alternativ cu 
autoturism şi conducător auto – PLx 406/2019 a fost trimisă comisiei 
noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei 
pentru transporturi şi infrastructură şi Comisiei pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au avizat favorabil proiectul 
de lege, cu unanimitate de voturi.  

 
Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei 

de Urgenţă a Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în 
materie civilă – Plx 419/2019 a fost trimisă comisiei noastre pentru 
avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi. 

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

 
În ziua de 9 octombrie 2019 Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat 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 Ioana Ciupe-Gudiu - Secretar de Stat, Ministerul Muncii şi Justiţiei 
Sociale 

- d-l Serghei Mesaroş – director, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale 
- d-na Claudia Butuza – consilier, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale 
- d-l Dumitru Costin -  preşedinte, Blocul Naţional Sindical 
- d-l Grigore Mare – vicepreşedinte, Blocul Naţional Sindical 
- d-l Horaţiu Raicu - secretar general, Blocul Naţional Sindical 
- d-l Cristian Mihai - consilier juridic, Blocul Naţional Sindical 
- d-l Simion Hăncescu – preşedinte, Federaţia Sindicatelor Libere din 

Învăţământ 
- d-l Iulică Măntescu – vicepreşedinte, CNS Cartel Alfa 
- d-l Sorin Stan - secretar general, CNSLR Frăţia 
- d-l Octavian Ciobanu – secretar, FSLCP–
- d-na Liliana-Elena Glinţă - consilier juridic, CSDR 

AFI 

- d-l Eduard Floria – reprezentant Confederaţia Patronală Concordia 
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- d-na Adelina Dabu – reprezentant Confederaţia Patronală Concordia 
- d-l Andrei Dina - reprezentant Confederaţia Patronală Concordia 
- d-na Angelica Stancu - reprezentant CCIFER 
- d-na Virginia Stan - reprezentant CCIFER 
- d-l Dumitru Vieru - consilier juridic, Consiliul Naţional al Întreprinderilor 

Private Mici şi Mijlocii din România 
- d-l Pavel Platona – consilier preşedinte, UGIR 
- d-na Amelia Popescu -  director, CONPIROM. 
 

Propunerea legislativă privind dialogul social – Plx 715/2018 a fost 
trimisă comisiei noastre pentru dezbatere pe fond.  

În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât invitaţii, cât şi membrii 
comisiei. Au fost continuate dezbaterile asupra amendamentelor propuse. 
În finalul şedinţei, s-a propus continuarea dezbaterilor într-o şedinţă 
ulterioară. Propunerea a fost acceptată de membrii comisiei cu 
unanimitate de voturi.  
 

În data de 8 octombrie 2019 au participat la lucrări toţi membrii 
comisiei. 

  
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (21) în data de 9 octombrie 2019 a absentat domnul deputat Alin-
Ionuţ Arsu (grup parlamentar USR). 

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

 

  
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
Adrian Solomon     Violeta Răduţ  

   
 
 
 
 

 
 
 
Întocmit, 
Consultant parlamentar Cristina Turcu 
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