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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
SINTEZA 

lucrărilor comisiei din 15, 16, 17 și 18 mai 2017 
 
 

În ziua de 15 mai  2017, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
şi-a desfăşurat lucrările împreună cu Comisia pentru buget, finanțe și 
bănci, având pe ordinea de zi proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2017 privind unele măsuri fiscal-
bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative 
– PLx 142/2017. 

 
La dezbateri au participat ca invitați: 

- d-l Adrian Marius Rîndunică – Secretar de Stat, Ministerul Muncii și 
Justiției Sociale 

- d-l Alexandru Oprean – Secretar de Stat, Ministerul Culturii și Identității 
Naționale 

- d-l Nicolae Radu Chiurtu - secretar general, Ministerul pentru Mediul de 
Afaceri, Comerț și Antreprenoriat 

- d-l Constantin Zamfir – locţiitor Secretar de Stat, Ministerul Apărării 
Naționale 

- d-l Florian Jianu - șef direcție, Ministerul Apărării Naționale 
- d-l Elena Per - șef serviciu, Ministerul Culturii și Identității Naționale. 

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 
 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi 
modificarea şi completarea unor acte normative – PLx 142/2017 a fost 
trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru 
buget, finanțe și bănci.  

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate și dezbătute amendamente, 
care au fost fie admise, fie respinse. Au luat cuvântul atât membrii 
comisiilor, cât şi invitaţii. 
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În urma finalizării discuțiilor, membrii celor două comisii au hotărât, 
cu majoritate de voturi (4 voturi împotrivă), adoptarea cu amendamente a 
proiectului de lege. Acestea se regăsesc în raportul comun. 

 
În ziua de 16 mai  2017, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi: 
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.9/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, precum şi pentru 
modificarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.32/2015 
privind înfiinţarea Gărzilor forestiere – PLx 270/2016 

2. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice – PLx 67/2017 

3. Proiect de Lege pentru completarea art.8 din Legea nr.416/2001 
privind venitul minim garantat – PLx 78/2017 

4. Proiect de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – PLx 87/2017 

5. Proiect de Lege pentru modificarea alin.(5) al art.65 din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – PLx 188/2017. 

 
La dezbateri au participat ca invitați: 

- d-l Istrate Ștețco – Secretar de Stat, Ministerul Apelor și Pădurilor 
- d-l Adrian Marius Rîndunică – Secretar de Stat, Ministerul Muncii și 

Justiției Sociale 
- d-na Georgeta Jugănaru – director, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
- d-na Mihaela Grecu – director, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
- d-l deputat Cristian Buican – inițiator amendament PLx 87/2017 
- d-l deputat Gigel Sorinel Știrbu – inițiator Plx 188/2017. 

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele comisiei. 
 

Dezbaterile au început cu proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2016 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind 
protecţia mediului, precum şi pentru modificarea art.3 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere – 
PLx 270/2016, care a fost retrimis comisiei de către plenul Camerei 
Deputaţilor, în vederea reexaminării fondului și întocmirii unui nou raport.  

În cadrul dezbaterilor au fost prezentare rapoartele preliminare 
întocmite de Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
și servicii specifice și de Comisia pentru mediu și echilibru ecologic. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamentele 
prezentate în cele două rapoarte preliminare. Amendamentele se regăsesc 
în raportul comun întocmit de cele trei comisii. 

 
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.  
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Proiectul de Lege pentru completarea art.8 din Legea nr.416/2001 
privind venitul minim garantat – PLx 78/2017 a fost trimis comisiei 
noastre pentru dezbatere pe fond.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (o abținere), respingerea proiectului de lege. Motivele respingerii se 
regăsesc în raportul comisiei. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – PLx 87/2017 a fost 
trimis comisiei noastre pentru dezbatere pe fond. 

În cadrul dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, amânarea proiectului de lege pentru o ședință ulterioară. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(5) al art.65 din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – PLx 188/2017 a 
fost trimis comisiei noastre pentru dezbatere pe fond. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (2 abțineri), adoptarea proiectului de lege cu amendamente. 
Acestea se regăsesc în raportul comisiei. 

 
În zilele de 17 și 18 mai 2017, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu individual, 
fiind distribuite membrilor comisiei materiale documentare suplimentare 
asupra proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei din săptămâna 
următoare. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (21) în ziua de 15 mai 2017 au absentat doamna deputat Rovana 
Plumb (grup parlamentar PSD) – ministru şi doamna deputat Lia Olguţa 
Vasilescu (grup parlamentar PSD) – ministru. 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii de putaţi: 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-George Sefer, Cristian-Gabriel Seidler, Irinel-Ioan Stativă, 
Constantin-Cătălin Zamfira. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (21) în ziua de 16 mai 2017 au absentat doamna deputat Rovana 
Plumb (grup parlamentar PSD) – ministru, domnul deputat Cristian-Gabriel 
Seidler (grup parlamentar USR) 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-George Sefer, Irinel-Ioan Stativă, Constantin-Cătălin 
Zamfira. 
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Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (25) în zilele de 17 şi 18 mai 2017 au absentat domnul deputat 
Adrian-Octavian Dohotaru (grup parlamentar USR), domnul deputat 
Corneliu Olar (grup parlamentar PNL), doamna deputat Rovana Plumb 
(grup parlamentar PSD) - ministru, domnul deputat Cristian-George Sefer 
(grup parlamentar PMP), domnul deputat Cristian-Gabriel Seidler (grup 
parlamentar USR) 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, Luminiţa-Maria Jivan, Eugen 
Neaţă, Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Anişoara Radu, Irinel-Ioan Stativă, 
Constantin-Cătălin Zamfira. 

 

 

  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Adrian Solomon     Csép Éva Andrea 

 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 


		2017-06-19T14:06:31+0300
	Lidia Vladescu




