Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

SINTEZA
lucrărilor Comisiei în zilele de 12, 13 și 14 martie 2019

În perioada de 12 - 14 martie 2019, Comisia pentru muncă şi
protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi:
1. Proiect de Lege privind sărbătorirea zilei de 10 mai ca Ziua
Independenţei Naţionale a României – PLx 66/2017
2. Proiect de Lege privind declararea Zilei de 10 mai drept "Ziua
independenţei naţionale – PLx 20/2018
3. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.72/2016 privind
sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor –
Plx 262/2017
4. Propunere legislativă privind înfiinţarea şi funcţionarea pe lângă casele
de copii şi centrele de plasament a unor Ateliere sau Centre de Ucenicie
– Plx 520/2017
5. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă – PLx
602/2017
6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea
ocupării forţei de muncă – Plx 514/2018
7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.60/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din
domeniul forţei de muncă – PLx 518/2018
8. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 Codul muncii – PLx 148/2018
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9. Propunere legislativă pentru modificarea art.14 din Legea-cadru
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice –
Plx 255/2018
10. Propunere legislativă privind unele măsuri în domeniul expertizării în
securitate şi sănătate ocupaţională – Plx 642/2018
11. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.16/2000 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al
Persoanelor Vârstnice – PLx 661/2019
12. Proiect de Lege privind organizarea şi funcţionarea Academiei
Române – PLx 392/2018
13. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.11/2019 privind modificarea şi completarea unor acte
normative – PLx 76/2019
14. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.113/2018 pentru modificarea şi completarea art.38 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri
fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi
prorogarea unor termene – PLx 83/2019
15. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul – PLx 84/2019
16. Document de reflecţie - Către o Europă durabilă până în 2030 – COM
(2019) 22.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon,
preşedintele comisiei.

−
−
−
−
−
−
−
−
−

La dezbateri au participat ca invitaţi:
d-l Nicea Mergeani – Secretar de Stat, Ministerul Muncii și Justiției
Sociale
d-l Ion-Ardeal Ieremia – Secretar de Stat, Ministerul Culturii și
Identității Naționale
d-l Robert Iulian Stănescu – președinte, Casa Națională de Pensii
Publice
d-l Florin Petroșel – președinte, Casa de Asigurări a Avocaților
d-l Eduard Corjescu – director general, Ministerul Muncii și Justiției
Sociale
d-na Elena Ispas – director, Ministerul Muncii și Justiției Sociale
d-na Georgeta Jugănaru – director, Ministerul Muncii și Justiției Sociale
d-na Ramona Minea-Niculescu – consilier juridic, Autoritatea Națională
pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție
d-na Simona Bordeianu – consilier, Ministerul Muncii și Justiției Sociale
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− d-na Alina Săvescu – consilier, Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice.
Dezbaterile au început cu proiectul de Lege privind sărbătorirea zilei
de 10 mai ca Ziua Independenţei Naţionale a României – PLx 66/2017 și
proiectul de Lege privind declararea Zilei de 10 mai drept "Ziua
independenţei naţionale – PLx 20/2018, care au fost trimise spre
dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât şi Comisiei pentru cultură,
arte, mijloace de informare în masă.
Întrucât au același obiect de reglementare, cele două iniţiative au
fost discutate împreună de membrii comisiei.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de
voturi (trei voturi împotrivă), respingerea celor două proiecte de legi şi
intocmirea unui singur raport, conform prevederilor Regulamentului
Camerei Deputaţilor. De asemenea, raportul preliminar va fi transmis
Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă în vederea
finalizării dezbaterilor şi întocmirii raportului comun.
Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.72/2016 privind
sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor – Plx
262/2017 a fost trimisă spre dezbatere pe fond comisiei noastre.
În urma discuțiilor, membrii comisiei au hotărât amânarea
dezbaterilor pentru o ședință ulterioară. Propunerea de amânare a fost
acceptată cu unanimitate de voturi.
Propunerea legislativă privind înfiinţarea şi funcţionarea pe lângă
casele de copii şi centrele de plasament a unor Ateliere sau Centre de
Ucenicie – Plx 520/2017 a fost trimisă spre dezbatere pe fond atât
comisiei noastre, cât și Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi
sport.
În cadrul dezbaterilor a fost prezentat şi raportul preliminar transmis
de către Comisia pentru învăţământ, iar membrii comisiei au hotărât
amânarea propunerii legislative pentru o ședință ulterioară, la care să fie
invitat şi preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor
Copilului şi Adopţie. Propunerea de amânare a fost acceptată cu
unanimitate de voturi.
Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.76/2002 privind
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă –
PLx 602/2017 a fost retrimis de către Plenul Camerei Deputaților, în
vederea reexaminării și întocmirii unui nou raport.
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În cadrul dezbaterilor au fost prezentate amendamente, care supuse
votului, au fost admise.
În urma discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de
voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente. Acestea se
regăsesc în raportul de înlocuire întocmit de comisie.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea
ocupării forţei de muncă – Plx 514/2018 a fost amânată, la solicitarea
membrilor comisiei.
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a
Guvernului nr.60/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative din domeniul forţei de muncă – PLx 518/2018 a fost trimis
comisiei spre dezbatere pe fond.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au adoptat proiectul de lege
în forma prezentată, cu majoritate de voturi (un vot împotrivă și o
abținere).
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.53/2003 - Codul muncii – PLx 148/2018 a fost retrimis comisiei noastre
în vederea reexaminării și întocmirii unui nou raport.
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu
unanimitate de voturi, respingerea proiectului de lege. Motivele respingerii
se regăsesc în raportul de înlocuire întocmit de comisie.
Propunerea legislativă pentru modificarea art.14 din Legea-cadru
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice – Plx
255/2018 a fost trimisă comisiei noastre spre dezbatere pe fond.
În urma discuțiilor, membrii comisiei au respins propunerea
legislativă, cu majoritate de voturi (trei voturi împotrivă). Motivele
respingerii se regăsesc în raportul comisiei.
Propunerea legislativă privind unele măsuri în domeniul expertizării
în securitate şi sănătate ocupaţională – Plx 642/2018 a fost trimisă spre
dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru sănătate și
familie.
În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar al Comisiei
pentru sănătate care propune respingerea propunerii legislative.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei și-au însușit soluția adoptată
de Comisia pentru sănătate și familie și au hotărât, cu majoritate de voturi
4/7

(patru voturi împotrivă), respingerea propunerii legislative. Motivele
respingerii se regăsesc în raportul comun întocmit de cele două comisii.
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.16/2000 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor
Vârstnice – PLx 661/2019 a fost retrimisă comisiei noastre pentru
dezbatere ca urmare a cererii de reexaminare formulată de Președintele
României.
În cadrul discuţiilor, membrii comisiei au precizat că observaţiile
sunt parţial corecte, textele adoptate necesitând o reanalizare şi
reformulare pentru a corespunde exigenţelor de tehnică legislativă
stipulate de Legea nr.24/2000.
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu
majoritate de voturi (două abţineri), adoptarea legii cu amendamente,
care se regăsesc în raportul comisiei.
Proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea Academiei
Române – PLx 392/2018 a fost trimis comisiei noastre pentru avizare,
dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru învățământ,
știință, tineret și sport.
În cadrul discuțiilor membrii comisiei au solicitat amânarea
dezbaterilor, întrucât este necesară reanalizarea textului. Propunerea de
amânare pentru o ședință ulterioară a fost acceptată cu unanimitate de
voturi.
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.11/2019 privind modificarea şi completarea unor acte
normative – PLx 76/2019 a fost trimis comisiei noastre pentru avizare,
dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru administrație
publică și amenajarea teritoriului și Comisiei juridice, de disciplină și
imunități.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au avizat favorabil proiectul
de lege, cu majoritate de voturi (două abțineri).
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.113/2018 pentru modificarea şi completarea art.38 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri
fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi
prorogarea unor termene – PLx 83/2019 a fost trimis comisiei noastre
pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru
administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisiei pentru buget,
finanțe și bănci.
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În urma discuțiilor, membrii comisiei au avizat favorabil proiectul de
lege, cu majoritate de voturi (două voturi împotrivă).
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul – PLx 84/2019 a
fost trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de
competența Comisiei pentru administrație publică și amenajarea
teritoriului.
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu
majoritate de voturi (5 voturi împotrivă şi 2 abţineri), avizarea favorabilă a
proiectului de lege.
Documentul de reflecţie - Către o Europă durabilă până în 2030 –
COM (2019) 22 a fost trimis comisiei noastre în vederea examinării
fondului.
În cadrul dezbaterilor, s-a precizat că obiectivul Documentului este
prezentarea provocărilor ample cu care se confruntă Europa şi încurajarea
dezbaterilor privind modul de îndeplinire în Uniunea Europeană a
obiectivelor de dezvoltare durabilă, prezentând 3 scenarii: o strategie
globală a Uniunii Europene care să orienteze toate acţiunile Uniunii
Europene şi pe ale statelor membre, integrarea permanentă a obiectivelor
în toate politicile relevante ale Uniunii Europene, fără a impune statelor
membre măsuri obligatorii şi un accent sporit pe acţiunile externe,
consolidând, în acelaşi timp, actualul nivel de ambiţie în materie de
durabilitate la nivelul Uniunii Europene.
În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au
hotărât, cu unanimitate de voturi, să întocmească un proiect de opinie
favorabil promovării Documentului de reflecţie - Către o Europă durabilă
până în 2030.
În data de 13 martie 2019, Comisia pentru muncă şi protecţie
socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi întocmirea
rapoartelor asupra proiectelor finalizate, sub îndrumarea raportorilor.
În data de 14 martie 2019, 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.
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Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie
socială (22) în ziua de 12 martie 2019 au absentat următorii deputaţi:
Mihăiţă Găină (grup parlamentar PSD), Mara Daniela Calista (grup
parlamentar PNL), Constantin-Cătălin Zamfira (grup parlamentar PSD).
Conform prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Constantin-Cătălin
Zamfira a participat domnul deputat Gabriel Petrea (grup parlamentar
PSD).
Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Adrian
Solomon – preşedinte, Dumitru Oprea şi Silviu Vexler – vicepreşedinţi,
Éva-Andrea Csép şi Violeta Răduţ – secretari, Vasile Axinte, AdrianOctavian Dohotaru, Petre-Florin Manole, Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Daniela
Oteşanu, Anişoara Radu, Claudiu-Vasile Răcuci, Cristian-George Sefer,
Cristian-Gabriel Seidler, Irinel-Ioan Stativă, Eliza-Mădălina PeţaŞtefănescu, Lia Olguţa Vasilescu, Dan Vîlceanu.
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie
socială (22) în zilele de 13 şi 14 martie 2019 au absentat următorii
deputaţi: Mihăiţă Găină (grup parlamentar PSD), Mara Daniela Calista
(grup parlamentar PNL), Cristian-Gabriel Seidler (grup parlamentar USR).
Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Adrian
Solomon – preşedinte, Dumitru Oprea şi Silviu Vexler – vicepreşedinţi,
Éva-Andrea Csép şi Violeta Răduţ – secretari, Vasile Axinte, AdrianOctavian Dohotaru, Petre-Florin Manole, Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Daniela
Oteşanu, Anişoara Radu, Claudiu-Vasile Răcuci, Cristian-George Sefer,
Irinel-Ioan Stativă, Eliza-Mădălina Peţa-Ştefănescu, Lia Olguţa Vasilescu,
Dan Vîlceanu, Constantin-Cătălin Zamfira.

PREŞEDINTE,
Adrian Solomon

SECRETAR,
Violeta Răduţ

Întocmit,
Consultant Cristina Rusu
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