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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 

 

 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 12, 13 şi 14 iunie 2018 
 
 
În perioada 12 – 14 iunie 2018, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege privind biletele de valoare care pot fi acordate 

angajaţilor - PLx 562/2017 
2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

în domeniul asigurării pentru accidente de muncă - PLx 189/2018 
3. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind 

sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 
muncă - Plx 213/2018  

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.15/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative - 
PLx 252/2018 

5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie - Plx 
357/2018.  

6. Propunere legislativă privind înfiinţarea Muzeului Centenarului Marii 
Uniri - Plx 358/2018 

7. Proiect de Lege pentru completarea art.8 alin.(2) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.18/2017 privind asistenţa medicală comunitară 
– PLx 362/2018. 

 
La dezbateri au participat ca invitaţi:  

• d-l Nicea Mergeani - Secretar de Stat, Ministerul Muncii și Justiției 
Sociale 

• d-l Gheorghe Popa - Secretar de Stat, Ministerul Culturii și Identității 
Naționale 

• d-l Robert Stănescu - președinte, Casa Națională de Pensii Publice 
• d-na Andreea Ioana Kehaiyan - director general adjunct, Casa 

Națională de Pensii Publice 
• d-na Mihaela Grecu – director, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
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• d-na Monaliza Elena Cîrstea - secretar general, Agenția Națională 
pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați 

• d-l Mihai Guță - şef serviciu, Inspectoratul General pentru Situații de 
Urgență 

• d-na Gabriela Stanciuc – consilier, Ministerul Finanțelor Publice 
• d-na Florina Barbu – consilier, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
• d-na Elena Pap – preşedinte, Asociaţia Profesională a Emitenţilor de 

Tichete din România 
• d-na Robert Bogdanffy - consultant, Asociaţia Profesională a Emitenţilor 

de Tichete din România. 
 
În data de 12 iunie 2018 lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Adrian Solomon, preşedintele comisiei. 
 
Proiectul de Lege privind biletele de valoare care pot fi acordate 

angajaţilor - PLx 562/2017, a fost dezbătut de membrii comisiei în 
prezenţa reprezentanţilor Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, 
Ministerului Finanţelor Publice şi ai Asociaţiei Profesionale a Emitenţilor de 
Tichete.  

În cadrul dezbaterilor s-a precizat că în şedinţa anterioară membrii 
comisiei au hotărât adoptarea proiectului de lege cu amendamente, 
urmând să fie întocmit un raport, care să fie prezentat comisiei. Astfel, 
raportul de adoptare cu amendamente a fost supus dezbaterilor membrilor 
comisiei.  

În urma finalizării discuţiilor, proiectul de lege a fost adoptat, cu 
majoritate de voturi (o abţinere). Toate amendamentele se regăsesc în 
raportul comisiei.  

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă - PLx 
189/2018 a fost trimis pentru dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât 
şi Comisiei pentru sănătate şi familie. 

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate amendamente care, supuse 
votului, au fost acceptate. 

În urma finalizării discuţiilor, proiectul de lege a fost adoptat cu 
amendamente, cu unanimitate de voturi, urmând ca acestea să fie 
cuprinse într-un raport preliminar care va fi transmis Comisiei pentru 
sănătate şi familie, în vederea finalizării dezbaterilor şi întocmirii raportului 
comun. 
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Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă - 
Plx 213/2018, a fost prezentată de către domnul senator Adrian Wiener, în 
calitate de iniţiator.  

Dezbaterea a fost amânată întrucât au fost prezentate 
amendamente, iar membrii comisiei au hotărât să solicite Ministerului 
Finanţelor Publice o fişă financiară cu privire la impactul bugetar al 
aplicării măsurilor propuse.  

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.15/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative - PLx 252/2018 a fost dezbătut în prezenţa reprezentanţilor 
Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale şi Ministerului Finanţelor Publice.  

În urma discuţiilor, proiectul de lege a fost adoptat cu 
amendamente, cu majoritate de voturi (4 abţineri). Amendamentele se 
regăsesc în raportul comisiei. 
 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie - Plx 
357/2018 a fost trimisă comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind 
de compteneţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi Comisiei 
pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi.  

În urma discuţiilor, propunerea legislativă a fost avizată favorabil, cu 
unanimitate de voturi. 

 
Propunerea legislativă privind înfiinţarea Muzeului Centenarului Marii 

Uniri - Plx 358/2018 a fost trimisă comisiei pentru avizare, dezbaterea 
fondului fiind de competenţa Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă.  

În urma discuţiilor, propunerea legislativă a fost avizată favorabil, cu 
unanimitate de voturi. 
 

În data de 13 iunie 2018, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi proiectul de Lege 

pentru completarea art.8 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.18/2017 privind asistenţa medicală comunitară – PLx 362/2018. 
În cadrul discuţiilor s-a precizat că acesta a fost trimis comisiei 

pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru 
sănătate şi familie şi Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului. 

În urma discuţiilor, proiectul de lege a fost avizat favorabil, cu 
unanimitate de voturi. 
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În data de 14 iunie 2018, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu individual, 
fiind distribuite membrilor comisiei materialele documentare 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 ziua de 12 iunie 2018 a absentat 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, Claudiu-Vasile Răcuci, Cristian-George Sefer, Cristian-Gabriel 
Seidler, Irinel-Ioan Stativă, Eliza-Mădălina Ştefănescu, Constantin-Cătălin 
Zamfira. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (22) în zilele de 13 şi 14 iunie 2018 au absentat Cristian-Gabriel 
Seidler (grup parlamentar USR) şi 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, Claudiu-Vasile Răcuci, Cristian-George Sefer, Irinel-Ioan Stativă, 
Eliza-Mădălina Ştefănescu, Constantin-Cătălin Zamfira. 

 
 

PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Adrian Solomon    Violeta Răduţ  

   

 

 

 

 
 
 

 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Decebal Stănescu 
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