Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din 26, 27 şi 28 martie 2019

În data de 26 martie 2019, începând cu ora 10.00, Comisia pentru
muncă şi protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea
ordine de zi:
1. Proiect de Lege pentru completarea art.24 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru
creşterea copiilor - PLx 55/2017
2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia
lunară pentru creşterea copiilor - PLx 132/2019
3. Propunere legislativă "Legea concediului pentru divorţ" - PLx 74/2019
4. Proiect de Lege pentru modificarea art.56 alin.(1) lit.a) din Legea
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - PLx 98/2019
5. Propunere legislativă pentru îmbunătăţirea cadrului organizatoric şi
funcţional în vederea depistării precoce a cancerului profesional şi a
pneumoconiozelor - PLx 106/2019
6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei
naţionale nr.1/2011 – PLx 77/2019
7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei –
PLx 78/2019
8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei
naţionale nr.1/2011 – PLx 79/2019
9. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.6/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a
alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din
anul 2019 – PLx 123/2019
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10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea alin.(2) de
la art.391 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii –
PLx 139/2019
11. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.384/2006
privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti – PLx 144/2019
12. Proiect de Lege privind activităţile de transport alternativ cu un
vehicul cu conducător auto “VTS” – PLx 145/2019
13. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare
şi pentru siguranţa alimentelor şi pentru modificarea unor acte
normative – PLx 148/2019.

-

La dezbateri au participat ca invitaţi:
d-l Dan Dumitrescu – Secretar de Stat, Ministerul Sănătăţii
d-l Robert Stănescu – preşedinte, Casa Naţională de Pensii Publice
d-na Mihaela Grecu – director, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
d-l Emilian Baboi – consilier, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
d-l Valentin Tănase – consilier, Ministerul Transporturilor
d-l George Dumitru – consilier, Ministerul Apărării Naţionale
d-na Rodica Niculescu – consilier, Ministerul Finanţelor Publice
d-na Zenovia Drăgănescu - consilier, Ministerul Finanţelor Publice
d-l Dan Buzdugă – expert, Ministerul Finanţelor Publice.

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon,
preşedintele comisiei.
La începutul şedinţei, s-a propus ca proiectul de Lege pentru
completarea art.24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2010
privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor - PLx
55/2017 şi proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi
indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor - PLx 132/2019, să fie
discutate împreună şi să se întocmească un singur raport, cele două
proiecte având acelaşi obiect de reglementare. Propunerea a fost
acceptată de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi.
În cadrul discuţiilor au fost prezentate amendamente care, în urma
votului, au fost admise.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate
de voturi, adoptarea cu amendamente a proiectului de lege cu nr. PLx
132/2019 şi respingerea proiectului de lege cu nr. PLx 55/2017,
prevederile acestuia regăsindu-se în forma adoptată de comisie.
2/6

Propunerea legislativă "Legea concediului pentru divorţ"- PLx
74/2019 a fost trimisă comisiei noastre spre dezbatere pe fond.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate
de voturi, respingerea propunerii legislative. Motivele respingerii se
regăsesc în raportul comisiei.
Proiectul de Lege pentru modificarea art.56 alin.(1) lit.a) din Legea
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - PLx 98/2019 a fost
trimis comisiei noastre pentru dezbatere pe fond.
În urma discuţiilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de
voturi, amânarea dezbaterilor pentru a solicita informaţii suplimentare
legate de aplicarea proiectului de la Ministerul Economiei, Ministerul
Energiei şi Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale.
Propunerea legislativă pentru îmbunătăţirea cadrului organizatoric şi
funcţional în vederea depistării precoce a cancerului profesional şi a
pneumoconiozelor - PLx 106/2019 a fost transmisă pentru dezbatere pe
fond atât comisiei noastre, cât şi Comisiei pentru sănătate şi familie.
În cadrul discuţiilor, au fost prezentate amendamente, iar membrii
comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor în
scopul analizării amendamentelor.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
educaţiei naţionale nr.1/2011 – PLx 77/2019 a fost trimisă comisiei pentru
avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport.
În urma discuţiilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de
voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative, în forma prezentată.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei –
PLx 78/2019 a fost transmisă comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului
fiind de competenţa Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate
de voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative, în forma prezentată.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
educaţiei naţionale nr.1/2011 – PLx 79/2019 a fost trimisă comisiei pentru
avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport.
În urma discuţiilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de
voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative, în forma prezentată.
3/6

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.6/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare şi
desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul
European din anul 2019 – PLx 123/2019 a fost trimisă 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, în forma prezentată.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea alin.(2) de
la art.391 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – PLx
139/2019 a fost trimisă comisiei noastre spre avizare, dezbaterea fondului
fiind de competenţa Comisiei pentru sănătate şi familie.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de
voturi (două voturi împotrivă), acordarea unui aviz negativ.
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti – PLx
144/2019 a fost trimis comisiei noastre spre avizare, discutarea fondului
fiind de competenţa Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate
de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege.
Proiectul de Lege privind activităţile de transport alternativ cu un
vehicul cu conducător auto “VTS” – PLx 145/2019 a fost transmis comisiei
noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei
pentru transporturi şi infrastructură, Comisiei pentru industrii şi servicii,
Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisiei
juridice, de disciplină şi imunităţi.
În urma discutării proiectului de lege, membrii comisiei au decis, cu
majoritate de voturi (două abţineri) acordarea unui aviz favorabil.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi
pentru siguranţa alimentelor şi pentru modificarea unor acte normative –
PLx 148/2019 a fost trimisă comisiei noastre spre avizare, dezbaterea
fondului fiind de competenţa Comisiei pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară şi servicii specifice.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au decis, cu unanimitate de
voturi, acordarea unui aviz negativ.
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Începând cu ora 12.00, membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie
socială au participat la o dezbatere generală asupra propunerii legislative
privind dialogul social – Plx 715/2018, la care au participat reprezentanţii
organizaţiilor patronale.
În data de 27 martie 2019, Comisia pentru muncă şi protecţie
socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi întocmirea
rapoartelor şi avizelor asupra proiectelor finalizate, sub îndrumarea
raportorilor.
Începând cu ora 13.00, membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie
socială au participat la o dezbatere generală asupra propunerii legislative
privind dialogul social – Plx 715/2018, la care au participat reprezentanţii
organizaţiilor sindicale.
În data de 28 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.
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie
socială (22) în ziua de 26 martie 2019 au absentat următorii deputaţi:
Silviu Vexler (grup parlamentar Minorităţi naţionale) şi Mara-Daniela
Calista (grup parlamentar PNL).
Conform prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, în locul doamnei deputat Mara Daniela Calista a
participat domnul deputat Matei Dobrovie (grup parlamentar PNL).
Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Adrian
Solomon – preşedinte, Mihăiţă Găină şi Dumitru Oprea – 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 ŞtefănescuPeţa, Lia Olguţa Vasilescu, Dan Vîlceanu, Constantin-Cătălin Zamfira.

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie
socială (22) în zilele de 27 şi 28 martie 2019 au absentat următorii
deputaţi: Silviu Vexler (grup parlamentar Minorităţi naţionale), MaraDaniela Calista (grup parlamentar PNL) şi Cristian-Gabriel Seidler (grup
parlamentar USR).
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Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Adrian
Solomon – preşedinte, Mihăiţă Găină şi Dumitru Oprea – 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 Ştefănescu-Peţa, Lia Olguţa Vasilescu,
Dan Vîlceanu, Constantin-Cătălin Zamfira.

PREŞEDINTE,
Adrian Solomon

SECRETAR,
Violeta Răduţ

Întocmit,
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu
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