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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 6, 7 şi 8 februarie 2018 

 
 
În perioada 6 - 8 februarie 2018, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.53/2017 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.53/2003 - Codul muncii - PLx 365/2017 

2. Proiect de Lege privind reglementarea activităţii de telemuncă - PLx 
400/2017   

3. Propunere legislativă pentru completarea Anexei nr.1 la Legea nr.250 
din 17 decembrie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, 
precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative - Plx 593/2017 

4. Propunere legislativă privind consacrarea zilei de 15 Martie ca 
sărbătoare a comunităţii maghiare din România - Plx 478/2017 

5. Proiect de Lege privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în 
subordinea acestuia - PLx 588/2017 

6. Propunere legislativă privind înseminarea artificială umană şi sporirea 
natalităţii - Plx 591/2017 

7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.76/2017 privind înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică 
-S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome “Editura Didactică şi 
Pedagogică” prin transformare - PLx 600/2017  

8. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Consolidarea 
identităţii europene prin educaţie și cultură - Contribuţia Comisiei 
Europene la reuniunea liderilor din 17 noiembrie de la Göteborg - COM 
(2017) 673 
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9. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi 
Comitetul Economic şi Social European - Planul de acţiune al UE 2017-
2019 - Combaterea diferenţei de remunerare între femei și bărbaţi  - 
COM (2017) 678. 

 
La dezbateri au participat ca invitaţi:  

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

- d-l Cristian Winzer - Secretar de Stat, Ministerul Afacerilor Externe 
- d-l Floricel Maricel Dima - Subsecretar de Stat, Ministerul Agriculturii 

și Dezvoltării Rurale 
- d-l Eduard Corjescu - director, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
- d-na Mihaela Grecu - director, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
- d-na Aurora Jâjâie - director, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 

Rurale 
- d-na Larisa Otilia Papp - director, Inspecția Muncii 
- d-na Simona Bordeianu - şef serviciu, Ministerul Muncii și Justiției 

Sociale 
- d-na Maria Leancă - şef serviciu, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
- d-na Carmen Briciu - consilier, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
- d-l Dan Moldovan - consilier, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
- d-l Andrei Dinu, reprezentant Federaţia Patronală “Concordia” 
- d-na Adelina Barbu - expert afaceri publice, Coaliția pentru 

Dezvoltarea României 
- d-l Bogdan Lupu – reprezentant Centrul pentru Monitorizarea de 

Politici Publice. 
 

În data de 6 februarie 2018 lucrările au fost conduse de domnul 
deputat Adrian Solomon, preşedintele comisiei.  

În debutul lucrărilor, domnia sa a propus suplimentarea ordinii de zi 
cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal - PLx 542/2017. Propunerea a fost 
acceptată cu unanimitate de voturi. 

 
Dezbaterile au continuat cu proiectul de Lege privind respingerea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.53/2017 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii - PLx 365/2017. Acesta a 
fost retrimis comisiei de către plenul Camerei Deputaţilor şi a fost 
dezbătut în prezenţa reprezentanţilor Ministerului Muncii şi Justiţiei 
Sociale.  

În cadrul discuţiilor au fost formulate şi prezentate amendamente 
care, supuse votului, au fost fie admise, fie respinse.  
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În urma finalizării dezbaterilor, proiectul de lege a fost adoptat cu 
amendamente de membrii comisiei, cu majoritate de voturi (5 voturi 
împotrivă şi o abţinere). Amendamentele se regăsesc în raportul înlocuitor 
întocmit de comisie. 

  
Proiectul de Lege privind reglementarea activităţii de telemuncă - 

PLx 400/2017, a fost retrimis comisiei de către plenul Camerei Deputaţilor 
şi a fost dezbătut în prezenţa reprezentanţilor Ministerului Muncii şi 
Justiţiei Sociale.  

În urma discuţiilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, menţinerea soluţiei iniţiale, de adoptare a proiectului de lege cu 
amendamente.  

 
Propunerea legislativă pentru completarea Anexei nr.1 la Legea 

nr.250 din 17 decembrie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele 
măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative - Plx 593/2017 a fost trimisă pentru dezbatere pe fond atât 
comisiei noastre, cât şi Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 

În urma discuţiilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, respingerea iniţiativei legislative. Motivarea respingerii se 
regăseşte în raportul preliminar întocmit şi transmis Comisiei pentru 
buget, finanţe şi bănci în vederea finalizării dezbaterilor şi întocmirii 
raportului comun. 

 
Dezbaterea propunerii legislative privind consacrarea zilei de 15 

Martie ca sărbătoare a comunităţii maghiare din România - Plx 478/2017  
a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competenţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale. 

Dezbaterea iniţiativei a fost amânată, la solicitarea membrilor 
comisiei, pentru reanalizarea unor prevederi ce ţin de domeniul de 
activitate al comisiei noastre. 

 
Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru reorganizarea 

Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri 
aflate în subordinea acestuia - PLx 588/2017 a fost trimis comisiei pentru 
avizarea, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. 
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (4 voturi împotrivă), avizarea favorabilă a proiectului 
de lege în forma prezentată. 

 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - 

Consolidarea identităţii europene prin educaţie și cultură - Contribuţia 

Comisiei Europene la reuniunea liderilor din 17 noiembrie de la Göteborg - 

COM (2017) 673 a fost analizată de membrii comisiei în prezenţa 
domnului Cristian Winzer, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Afacerilor 
Externe. 

Referitor la poziţia României faţă de acest document, domnia sa a 
precizat că România reafirmă susținerea pentru consolidarea politicilor 
europene privind cultura și educația, pentru identificarea de noi modalități 
de cooperare care să ofere tinerilor competențe lingvistice și digitale 
necesare pe piața forței de muncă. 

România susține mobilitatea tinerilor și studenților, învățarea 
limbilor străine și crearea unui spațiu european al învățământului superior, 
cu participare voluntară, cu respectarea deplină a autonomiei 
instituționale la nivelul învățământului superior. De asemenea, subliniază 
faptul că o distribuție echilibrată a resurselor este esențială pentru 
reducerea disparităților existente între regiunile europene. 

De asemenea, România arată susținere pentru mobilitatea artiștilor 
și a profesioniștilor în domeniul culturii în scopul deschiderii spre noi 
schimburi interculturale și proiecte europene comune și pentru un 
program dedicat antreprenorilor tineri și profesioniștilor din domeniul 
cultural.  România subliniază importanța consolidării eforturilor europene 
de valorificare a potențialului industriilor culturale și creative. 

În urma celor prezentate, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, susţinerea unei opinii favorabile promovării 
documentului. 

 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și 

Comitetul Economic și Social European - Planul de acţiune al UE 2017-

2019 - Combaterea diferenţei de remunerare între femei și bărbaţi  - COM 

(2017) 678 a fost analizată de membrii comisiei în prezenţa domnului 
Cristian Winzer, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe. 

Obiectivul propunerii este de a prezenta un plan de acțiune pentru 
combaterea mai puternică a diferenței de remunerare între femei și 
bărbați și pentru asigurarea aplicării depline a principiului egalității de 
remunerare între femei și bărbați.  
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, susţinerea unei opinii favorabile promovării 
documentului. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal - PLx 542/2017 a fost trimis comisiei 
pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru 
buget, finanţe şi bănci. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma 
prezentată de Senat. 

 
Celelalte proiecte de pe ordinea de zi au fost amânate pentru 

şedinţa următoare a comisiei. 
 
În ziua de 7 februarie 2018, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi proiectele amânate 
în şedinţa anterioară a comisiei. 
  

Astfel, dezbaterile au început cu propunerea legislativă privind 
inseminarea artificială umană şi sporirea natalităţii - Plx 591/2017, care a 
fost trimisă comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competenţa Comisiei pentru sănătate şi familie şi Comisiei pentru buget, 
finanţe şi bănci. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (o abţinere), avizarea negativă a propunerii 
legislative. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.76/2017 privind înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi 
Pedagogică -S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome “Editura 
Didactică şi Pedagogică” prin transformare - PL-x 600/2017 a fost trimis 
comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa 
Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare şi Comisiei 
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (4 voturi împotrivă), avizarea favorabilă a proiectului 
de lege în forma prezentată. 

 
În ziua de 8 februarie 2018, Comisia pentru muncă şi protecţie 

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

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (24) în ziua de 6 februarie 2018 au absentat domnul deputat 
Dumitru Oprea (grup parlamentar PNL), domnul deputat Cristian-Gabriel 
Seidler (grup parlamentar USR) şi doamna deputat Lia Olguţa Vasilescu 
(grup parlamentar PSD). 

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, Mara-Daniela 
Calista, Ionela Viorela Dobrică, Adrian-Octavian Dohotaru, Luminiţa-Maria 
Jivan, Mara Mareş, Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Pavel 
Popescu, Anişoara Radu, Claudiu-Vasile Răcuci, Cristian-George Sefer,  
Irinel-Ioan Stativă, Eliza-Mădălina Ştefănescu, Constantin-Cătălin Zamfira. 

 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (24) în zilele de 7 şi 8 februarie 2018 au absentat domnul deputat 
Dumitru Oprea (grup parlamentar PNL), domnul deputat Cristian-Gabriel 
Seidler (grup parlamentar USR), domnul Pavel Popescu (grup parlamentar 
PNL) şi doamna deputat Lia Olguţa Vasilescu (grup parlamentar PSD). 

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, Mara-Daniela 
Calista, Ionela Viorela Dobrică, Adrian-Octavian Dohotaru, Luminiţa-Maria 
Jivan, Mara Mareş, Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Anişoara 
Radu, Claudiu-Vasile Răcuci, Cristian-George Sefer, Irinel-Ioan Stativă, 
Eliza-Mădălina Ştefănescu, Constantin-Cătălin Zamfira. 

 

  
PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
ADRIAN SOLOMON   VIOLETA RĂDUŢ  

   

 

 

 

 

 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Camelia Revenco 
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