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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

 
SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 23, 24 şi 25 octombrie 2018 
 
 
În perioada 23 – 25 octombrie 2018, Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Reexaminarea Legii privind statutul controlorului civil de trafic aerian 

din România - Plx 844/2007  
2. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice - PLx 720/2015 
3. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.7/2006 

privind statutul funcţionarului public parlamentar - PLx 282/2016  
4. Proiect de Lege pentru Mamele Eroine privind indemnizaţia viageră 

pentru mamele care au născut şi crescut 3 copii sau mai mult de 3 copii 
- PLx 486/2016 

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.62/2018 privind unele măsuri de asigurare a personalului necesar 
pregătirii şi exercitării de către România a Preşedinţiei Consiliului 
Uniunii Europene în primul semestru al anului 2019 - PLx 519/2018 

6. Proiect de Lege pentru modificarea art.391 alin.(1) din Legea 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - PLx 540/2018 

7. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.254/2013 privind 
executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de 
organele judiciare în cursul procesului penal - PLx 511/2018. 

 
La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Cristian-Gabriel Winzer - Secretar de Stat, Ministerul Afacerilor 
Externe 

- d-l Robert Iulian Stănescu - Președinte, Casa Națională de Pensii 
Publice 

- d-na Mihaela Grecu – director, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
- d-na Maria Leancă - şef serviciu, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
- d-l Mihai Dima – consilier juridic, Ministerul Justiției 
- d-na Oana Bucur - consilier juridic, Ministerul Justiției. 
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În data de 23 octombrie 2018, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu individual 
asupra proiectelor aflate pe ordinea de zi a comisiei. 

 
În data de 24 octombrie 2018, lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Adrian Solomon, preşedintele comisiei. 
 
Referitor la reexaminarea Legii privind statutul controlorului civil de 

trafic aerian din România - PLx 844/2007 s-a precizat că legea a fost 
adoptată de Parlament cu amendamente şi a fost retrimisă spre 
reexaminare la solicitarea Preşedintelui României. Comisia noastră şi 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură au fost sesizate pe fond.  

În debutul discuţiilor, domnul preşedinte Adrian Solomon a propus 
amânarea dezbaterilor, la solicitarea reprezentanţilor organismelor 
profesionale ale controlorilor civili de trafic aerian, întrucât ar fi necesare 
unele corelări ale textului cu noile dispoziţii legale în materie, ţinând cont 
de data adoptării anterioare şi evoluţia legislaţiei naţionale şi 
internaţionale. 

Propunerea de amânare a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 
 
Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice - PLx 720/2015 a fost trimis comisiei 
pentru dezbatere pe fond.  

În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 
invitaţii. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, respingerea iniţiativei legislative. Motivele respingerii se 
regăsesc în raportul comisiei. 

 
Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar - PLx 
282/2016 a fost trimisă comisiei noastre şi Comisiei juridice, de disciplină 
şi imunităţi în vederea reexaminării ca urmare a unei decizii a Curţii 
Constituţionale prin care se constată neconstituţionalitatea legii.  

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar al Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi, iar membrii Comisiei noastre au hotărât, 
cu unanimitate de voturi, însuşirea soluţiei propuse, respectiv respingerea 
legii.  

 
 
Proiectul de Lege pentru Mamele Eroine privind indemnizaţia viageră 

pentru mamele care au născut şi crescut 3 copii sau mai mult de 3 copii - 
PLx 486/2016 a fost trimis comisiei pentru dezbatere pe fond.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, respingerea iniţiativei legislative. Motivele respingerii se 
regăsesc în raportul comisiei. 

 



 

3/4 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.62/2018 privind unele măsuri de asigurare a personalului 
necesar pregătirii şi exercitării de către România a Preşedinţiei Consiliului 
Uniunii Europene în primul semestru al anului 2019 - PLx 519/2018 a fost 
trimis pentru dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât şi Comisiei 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. 

În cadrul discuţiilor a fost prezentat raportul preliminar al Comisiei 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, iar membrii 
comisiei noastre au hotărât, cu unanimitate de voturi, însuşirea soluţiei 
adoptate de această comisie şi întocmirea raportului comun, prin care cele 
două comisii propun adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de 
Senat.  

 
Dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea art.391 alin.(1) 

din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - PLx 
540/2018 a fost amânată, întrucât a fost prezentat un amendament care 
necesită reanalizarea textului şi corelarea cu alte alineate ale art.391, dar 
şi cu alte articole din lege. 

 
Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.254/2013 privind 

executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de 
organele judiciare în cursul procesului penal - PLx 511/2018 a fost 
transmis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competenţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege, cu observaţii.  

 
În data de 25 octombrie 2018, Comisia pentru muncă şi protecţie 

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

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (23) în ziua de 23 octombrie 2018 au absentat următorii deputaţi: 
Mara-Daniela Calista (grup parlamentar PNL), Cristian-George Sefer (grup 
parlamentar PMP), Cristian-Gabriel Seidler (grup parlamentar USR), 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, 
Ionela Viorela Dobrică, Adrian-Octavian Dohotaru, Luminiţa-Maria Jivan, 
Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Anişoara Radu, Claudiu-Vasile 
Răcuci, Irinel-Ioan Stativă, Eliza-Mădălina Ştefănescu, Dan Vîlceanu, 
Constantin-Cătălin Zamfira. 
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Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (23) în ziua de 24 octombrie 2018 au absentat următorii deputaţi: 
Cristian-George Sefer (grup parlamentar PMP) 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-Gabriel Seidler, Irinel-Ioan Stativă, 
Eliza-Mădălina Ştefănescu, Dan Vîlceanu, Constantin-Cătălin Zamfira. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (23) în ziua de 25 octombrie 2018 au absentat următorii deputaţi: 
Cristian-George Sefer (grup parlamentar PMP), Cristian-Gabriel Seidler 
(grup parlamentar USR), 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, Irinel-Ioan Stativă, Eliza-Mădălina 
Ştefănescu, Dan Vîlceanu, Constantin-Cătălin Zamfira. 

  
 
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
Adrian Solomon     Violeta Răduţ  

   

 

 

 

 

 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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