Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ

SINTEZA
lucrărilor comisiei din 9 şi 10 mai 2017

În ziua de 9 mai 2017, Comisia pentru muncă şi protecţie socială
şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi:
1. Propunere legislativă privind negocierile colective de muncă – Plx
559/2015
2. Proiect de Lege privind primul loc de muncă – PLx 648/2015
3. Propunere legislativă privind stimularea prezentării gravidelor la
consultaţiile prenatale – Plx 119/2016
4. Propunere legislativă privind Programul de solidaritate socială în
favoarea pensionarilor cu venituri reduse – Plx 442/2016
5. Proiect de Lege pentru completarea art.170 din Legea nr.263/2010
privind sistemul unitar de pensii publice – Plx 136/2015
6. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul
unitar de pensii publice – PLx 67/2017.

-

La dezbateri au participat ca invitați:
d-l Cristian Cosmin – Secretar de Stat, Ministerul Muncii și Justiției
Sociale
d-l Robert Stănescu – președinte, Casa Națională de Pensii Publice
d-na Tania Grigore – director, Ministerul Muncii și Justiției Sociale
d-l Eduard Corjescu – director, Ministerul Muncii și Justiției Sociale
d-na Mihaela Grecu – director, Ministerul Muncii și Justiției Sociale
d-na Georgeta Jugănaru – director, Ministerul Muncii și Justiției Sociale
d-l Dumitru Costin - președinte, Blocul Național Sindical
d-l Cristian Mihai - vicepreședinte, Blocul Național Sindical.

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon,
preşedintele comisiei.
Dezbaterile au început cu propunerea legislativă privind negocierile
colective de muncă – Plx 559/2015, care a fost retrimisă de către Plenul
Camerei Deputaților, în vederea reexaminării fondului și întocmirii unui
nou raport.
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În cadrul discuțiilor, membrii comisiei au propus amânarea
proiectului de lege pentru o ședință ulterioară. Supusă votului, propunerea
de amânare a fost acceptată cu unanimitate de voturi.
Proiectul de Lege privind primul loc de muncă – PLx 648/2015 a fost
trimis comisiei spre dezbatere pe fond.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate
de voturi, respingerea proiectului de lege. Motivele respingerii se regăsesc
în raportul comisiei.
Propunerea legislativă privind stimularea prezentării gravidelor la
consultaţiile prenatale – Plx 119/2016 a fost trimisă comisiei spre
dezbatere pe fond.
În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu
unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative. Motivele
respingerii se regăsesc în raportul comisiei.
Propunerea legislativă privind Programul de solidaritate socială în
favoarea pensionarilor cu venituri reduse – Plx 442/2016 a fost trimisă
pentru dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru
buget, finanțe și bănci.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate
de voturi, respingerea propunerii legislative. Motivele respingerii se
regăsesc în raportul preliminar întocmit și transmis Comisiei pentru buget,
finanțe și bănci în vederea finalizării dezbaterilor și întocmirii raportului
comun.
Proiectul de Lege pentru completarea art.170 din Legea nr.263/2010
privind sistemul unitar de pensii publice – PLx 136/2015 a fost retrimis
comisiei de către plenul Camerei Deputaților, în vederea reexaminării și
întocmirii unui nou raport.
În urma reluării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu
unanimitate de voturi, menținerea soluției inițiale, de respingere a
proiectului de lege, care se regăseşte în raportul suplimentar întocmit.
Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice – PLx 67/2017 a fost amânat, la
solicitarea membrilor comisiei, pentru o ședință ulterioară.
În ziua de 10 mai 2017, Comisia pentru muncă şi protecţie socială
şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi:
1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant
profesionist din aviaţia civilă din România – Plx 787/2015
2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.448/2006 republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap – Plx 441/2016
3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.448 din
6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap – Plx 490/2016
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4. Proiect de Lege pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003 Codul Muncii – PLx 90/2017
5. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1999
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către
regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940
până la 6 martie 1945 din motive entice – Plx 175/2017.

-

La dezbateri au participat ca invitați:
d-l Cristian Cosmin – Secretar de Stat, Ministerul Muncii și Justiției
Sociale
d-l Adrian Chiotan – președinte, Autoritatea Națională pentru
Persoanele cu Dizabilități
d-l Eduard Corjescu – director, Ministerul Muncii și Justiției Sociale
d-na Georgeta Jugănaru - director, Ministerul Muncii și Justiției Sociale
d-l Constantin Voicu – consilier, Ministerul Transporturilor.

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon,
preşedintele comisiei.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant
profesionist din aviaţia civilă din România – Plx 787/2015 a fost trimisă
spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru
transporturi și infrastructură.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate
de voturi, respingerea propunerii legislative. Motivele respingerii se
regăsesc în raportul preliminar întocmit și transmis Comisiei pentru
transporturi și infrastructură în vederea finalizării dezbaterilor și întocmirii
raportului comun.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.448/2006 republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap – Plx 441/2016 a fost trimisă spre dezbatere pe
fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru sănătate și familie.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei și-au însușit soluția adoptată
de Comisia pentru sănătate și familie și au hotărât, cu unanimitate de
voturi, respingerea propunerii legislative. Motivele respingerii se regăsesc
în raportul comun întocmit.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap – Plx 490/2016 a fost trimisă spre dezbatere pe
fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru sănătate și familie.
În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei și-au însușit soluția
adoptată de Comisia pentru sănătate și familie și au hotărât, cu
unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative. Motivele
respingerii se regăsesc în raportul comun întocmit.
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Proiectul de Lege pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003
- Codul Muncii – PLx 90/2017 a fost trimis spre dezbatere pe fond comisiei
noastre.
În urma discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de
voturi, respingerea proiectului de lege. Motivele respingerii se regăsesc în
raportul comisiei.
Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului
nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de
către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie
1940 până la 6 martie 1945 din motive entice – Plx 175/2017.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate
de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente. Acestea se
regăsesc în raportul comisiei.
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie
socială (21) în zilele de 9 şi 10 mai 2017 au absentat doamna deputat
Rovana Plumb (grup parlamentar PSD) - ministru, domnul deputat
Cristian-George Sefer (grup parlamentar PMP) şi doamna deputat Lia
Olguţa Vasilescu (grup parlamentar PSD) – ministru.
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, Cristian-Gabriel Seidler, Irinel-Ioan Stativă, Constantin-Cătălin
Zamfira.

PREŞEDINTE,
Adrian Solomon

SECRETAR,
Csép Éva Andrea

Întocmit,
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu
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