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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

 

 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 5, 6 şi 7 iunie 2018 

 
 
În perioada 5 – 7 iunie 2018, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege pentru completarea art.104 din Legea asistenţei sociale 

nr.292/2011 - PLx 71/2017  
2. Proiect de Lege privind biletele de valoare care pot fi acordate 

angajaţilor - PLx 562/2017 
3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 

privind venitul minim garantat - PLx 192/2018 
4. Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (7) al articolului 15 

din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat - Plx 521/2017 
5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.416/2001 privind venitul minim garantat - Plx 532/2017 
6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.416/2001 privind venitul minim garantat - Plx 114/2018 
7. Proiect de Lege privind internshipul - PLx 6/2018 
8. Proiect de Lege pentru detaşarea personalului prevăzut la art.241 

alin.(1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a 
persoanelor, de la Ministerul Afacerilor Interne la serviciile publice 
comunitare de evidenţă a persoanelor – PLx 335/2018 

9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă nr.194/2002 privind regimul străinilor din România republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei nr.25/2014 
privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul 
României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
privind regimul străinilor în România, cu modificările şi completările 
ulterioare – Plx 324/2018. 
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La dezbateri au participat ca invitaţi:  
• d-l Nicea Mergeani - Secretar de Stat, Ministerul Muncii și Justiției 

Sociale 
• d-na Mihaela Bujor - manager public, Ministerul Muncii și Justiției 

Sociale 
• d-l Robert Stănescu - Președintele Casei Naționale de Pensii Publice 
• d-na Mihaela Grecu – director, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
• d-l Eduard Corjescu – director, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
• d-na Andreea Ioana Kehaiyan - director general adjunct, Casa 

Națională de Pensii Publice 
• d-na Greta Ioniță – director, Casa Națională de Pensii Publice 
• d-na Auraş Marinescu – consilier, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
• d-na Gabriela Stanciuc – consilier, Ministerul Finanțelor Publice 
• d-l Cătălin-Aurel Giulescu - director, Ministerul Afacerilor Interne 
• d-l Andrei Dina - reprezentant Confederația Patronală „Concordia”. 

 
În data de 5 iunie 2018 lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Adrian Solomon, preşedintele comisiei. 
 
În debutul lucrărilor, domnul deputat Adrian Solomon, preşedintele 

comisiei a propus suplimentarea ordinii de zi cu următoarele iniţiative 
legislative: 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.59/2017 privind modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul pensiilor de serviciu – Plx 310/2017 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.116/2017 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – PLx 161/2018 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.103/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
din domeniul asigurărilor sociale – PLx 159/2018. 

 
Supusă votului, propunerea de completare a ordinii de zi a fost 

aprobată de membrii comisiei cu majoritate de voturi. 
 
Proiectul de Lege pentru completarea art.104 din Legea asistenţei 

sociale nr.292/2011 - PLx 71/2017 a fost retrimis comisiei de la Plen în 
vederea reexaminării şi întocmirii unui nou raport. Acesta a fost dezbătut 
de membrii comisiei în prezenţa reprezentanţilor Ministerului Muncii şi 
Justiţiei Sociale.  



 

3/7 

În urma discuţiilor, proiectul de lege a fost adoptat cu unanimitate 
de voturi, cu amendamente, care se regăsesc în raportul comisiei. 

Proiectul de Lege privind biletele de valoare care pot fi acordate 
angajaţilor - PLx 562/2017 a fost dezbătut în prezenţa reprezentanţilor 
Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale şi Ministerului Finanţelor Publice.  

În urma discuţiilor, membrii comisiei au hotărât întocmirea unui 
raport asupra proiectului de lege, de adoptare cu amendamente, urmând 
ca în săptămâna următoare acesta să fie prezentat comisiei în vederea 
adoptării şi finalizării dezbaterilor. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.416/2001 privind venitul minim garantat - PLx 192/2018, a fost 
dezbătut în prezenţa reprezentanţilor Ministerului Muncii şi Justiţiei 
Sociale. În urma discuţiilor, proiectul de lege a fost adoptat cu majoritate  
de voturi (un vot împotrivă), cu amendamente, care se regăsesc în 
raportul comisiei. 

Celelalte trei iniţiative aflate pe ordinea de zi care au ca obiect de 
reglementare modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 privind venitul 
minim garantat au fost respinse întrucât prevederile lor se regăsesc în 
proiectul de lege adoptat de comisie. Astfel, acestea au fost respinse, 
pentru toate cele patru iniţiative legislative fiind întocmit un singur raport. 

 
Proiectul de Lege privind internshipul - PLx 6/2018 a fost dezbătut în 

prezenţa reprezentanţilor Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale. În urma 
discuţiilor, proiectul de lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi, cu 
amendamente, care se regăsesc în raportul comisiei. 

În urma discuţiilor, membrii comisiei au hotărât întocmirea unui 
raport asupra proiectului de lege, de adoptare cu amendamente, urmând 
ca în şedinţa următoare acesta să fie prezentat comisiei în vederea 
finalizării dezbaterilor. 

 
Proiectul de Lege pentru detaşarea personalului prevăzut la art.241 

alin.(1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a 
persoanelor, de la Ministerul Afacerilor Interne la serviciile publice 
comunitare de evidenţă a persoanelor – PLx 335/2018, a fost dezbătut în 
prezenţa reprezentantului Ministerului Afacerilor Interne.  

În urma discuţiilor, proiectul de lege a fost avizat favorabil, cu 
majoritate de voturi (o abţinere), avizul comisiei urmând sa fie transmis 
comisiei sesizate pe fond, respectiv Comisiei pentru administraţie publică 
şi amenajarea teritoriului. 
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Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.59/2017 privind modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul pensiilor de serviciu – Plx 310/2017, a fost 
retrimis comisiei de la Plen în vederea reexaminării şi întocmirii unui nou 
raport. Proiectul de lege a fost dezbătut în prezenţa reprezentanţilor Casei 
Naţionale de Pensii Publice.  

În urma discuţiilor, proiectul de lege a fost adoptat cu majoritate  de 
voturi (trei abţineri), cu amendamente, care se regăsesc în raportul 
comisiei. 

 
Dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.103/2017 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative din domeniul asigurărilor sociale – PLx 159/2018, a fost 
amânată pentru şedinţa următoare, la solicitarea membrilor comisiei, 
având în vedere faptul că amendamentele depuse şi prezentate nu au fost 
transmise tuturor membrilor comisiei. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.116/2017 privind unele măsuri bugetare şi pentru 
modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – 
PLx 161/2018, a fost trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, 
cât şi Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci.  

Acesta a fost dezbătut în prezenţa reprezentanţilor Casei Naţionale 
de Pensii Publice şi a Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale. 

În urma discuţiilor, proiectul de lege a fost adoptat cu majoritate  de 
voturi (trei voturi împotrivă şi două abţineri), în forma prezentată de 
Senat, urmând ca raportul preliminar să fie transmis Comisiei pentru 
buget, finanţe şi bănci în vedere finalizării dezbaterilor şi întocmirii 
raportului comun. 
 

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

 
În debutul lucrărilor, domnul deputat Adrian Solomon, preşedintele 

comisiei, propune suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de Lege privind 

Statutul inspectorului de muncă – PLx 124/2018. 
 
Dezbaterile au continuat cu proiectul de Lege privind internshipul - 

PLx 6/2018, fiind prezentat raportul întocmit asupra proiectului de lege, 
de adoptare cu amendamente.  
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Au fost analizate amendamentele tehnico-legislative care, supuse 
votului, au fost aprobate cu unanimitate de voturi.  

În urma finalizării discuţiilor, proiectul de lege a fost adoptat cu 
amendamente, cu unanimitate de voturi. Toate amendamentele se 
regăsesc în raportul comisiei. 

 
Referitor la proiectul de Lege privind Statutul inspectorului de muncă 

– PLx 124/2018, domnul preşedinte Adrian Solomon a făcut o scurtă 
prezentare a motivelor care au dus la repunerea proiectului pe ordinea de 
zi a comisiei.  

Astfel, domnia sa a menţionat faptul că în urma verificării proiectului 
de raport prezentat Departamentului Legislativ - Direcţiei procedură 
legislativă, sinteze şi evaluări, de către personalul de specialitate al 
comisiei, în scopul asigurării respectării normelor constituţionale, a 
normelor de tehnică legislativă, a normelor gramaticale şi în corelare cu 
legislaţia internă şi a Uniunii Europene, din domeniul respectiv, au fost 
formulate observaţii întrucât unele texte/formulări sunt neclare, nu sunt 
corelate cu legislaţia în vigoare sau încalcă normele de tehnică legislativă 
reglementate de Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Ca atare, este nevoie de corectarea acestora şi, 
fiind modificări de fond, se impune reanalizarea unor texte în plenul 
comisiei. 

Astfel, au fost prezentate membrilor comisiilor doar acele texte 
asupra cărora au fost transmise observaţii. În urma finalizării dezbaterilor, 
au fost formulate amendamente care, supuse votului, au fost acceptate de 
membrii comisiei, cu majoritate de voturi (două abţineri). Toate 
amendamentele se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.103/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul asigurărilor sociale – PLx 159/2018, a fost 
dezbătut în prezenţa reprezentanţilor Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale 
şi ai Casei Naţionale de Pensii Publice.  

În cadrul dezbaterilor, au fost formulate şi prezentate amendamente 
care, supuse votului, au fost acceptate de membrii comisiei. 

În urma discuţiilor, proiectul de lege a fost adoptat de membrii 
comisiei cu majoritate de voturi (trei abţineri), cu amendamente, acestea 
fiind cuprinse în raportul comisiei. 

 
 



 

6/7 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă nr.194/2002 privind regimul străinilor din România republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei nr.25/2014 
privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul 
străinilor în România, cu modificările şi completările ulterioare – Plx 
324/2018, a fost trimisă pentru dezbatere pe fond atât comisiei noastre 
cât şi Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Dezbaterile au fost amânate pentru o şedinţă ulterioară a comisiei 
întrucât iniţiatorul a depus, la Comisia juridică, o serie de amendamente, 
care au fost transmise Guvernului pentru un punct de vedere. 

 
În data de 7 iunie 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 asupra 
proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei din săptămâna următoare. 
 
 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (22) în zilele de 5 şi 6 iunie 2018 au absentat 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, Pavel 
Popescu, Rovana Plumb, Anişoara Radu, Cristian-Gabriel Seidler, Irinel-
Ioan Stativă, Constantin-Cătălin Zamfira. 

 
 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (22) în ziua de 7 iunie 2018 au absentat 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, Adrian-Octavian Dohotaru, 
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Luminiţa-Maria Jivan, Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Pavel 
Popescu, Rovana Plumb, Anişoara Radu, Irinel-Ioan Stativă, Constantin-
Cătălin Zamfira. 

  
 
PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
ADRIAN SOLOMON   VIOLETA RĂDUŢ  

   

 

 

 

 

 

 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 


		2018-06-20T15:27:52+0300
	Lidia Vladescu




