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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 

 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 10, 11 și 12 decembrie 2019 
 
 
În ziua de 10 decembrie 2019, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea 
unor termene- PLx 93/2019 

2. 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 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.82/2017 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative-PLx 584/2017 

4. Propunere legislativă pentru completarea art.139 din Legea 
nr.53/2003 - Codul muncii şi a art.361 din Legea nr.1/2011 a 
educaţiei naţionale- Plx 618/2019 

5. Proiect de Lege privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru 
supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor 
de învăţământ- PLx 337/2019 

6. Propunere legislativă pentru abrogarea pensiilor speciale-Plx 
166/2018 

7. Propunere legislativă privind eliminarea pensiilor de serviciu 
pentru deputaţi şi senatori, judecători şi procurori, personalul 
auxiliar de specialitare al instanţelor judecătoreşti şi al 
parchetelor, poliţişti, funcţionari publici cu statut special, 
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funcţionari publici parlamentari, membrilor corpului diplomatic şi 
consular al României, membrilor Curţii Constituţionale şi a 
personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă 
din România- Plx 292/2019 

8. Proiect de Lege privind incubatoarele şi acceleratoarele de 
afaceri- PLx 628/2019 

9. Proiect de Lege pentru modificarea art.33 din Legea nr. 502/2004 
privind asociaţiile pensionarilor-PLx 645/2019 

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele comisiei, care a solicitat la început ședinței suplimentarea 
ordinii de zi cu proiectul de Lege pentru modificarea art.2 alin.(1) din 
Ordonanţa Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi 
persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu 
începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive 
etnice- PLx 607/2019. Propunerea de suplimentare a fost acceptată cu 
unanimitate de voturi.   

 
La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- Constantin Ioana - Secretar de Stat, Ministerul Muncii și Protecției 
Sociale 

- Bota Lucica - consilier juridic superior, Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale 

- Stancioiu Gabriela – consilier, Ministerul Finanțelor Publice 
- Folcuț Gabriela - director executiv, Asociația Română a Băncilor 
- Malanciuc Luminița - expert juridic, Asociația Română a Băncilor 
- Ionescu Marius-Sebastian – președinte, Oficiul Național pentru Jocuri 

de Noroc 
- Ene Gabriela Elena - consilier juridic, Ministerul Apărării Naționale 
- Roșu Valeriu - locțiitor șef departament, Ministerul Apărării Naționale 
- Jugănaru Georgeta – director, Ministerul Muncii și Protecției Sociale 
- Mihaela Grecu – director, Ministerul Muncii și Protecției Sociale 
- Corjescu Eduard – director, Ministerul Muncii și Protecției Sociale 
- Șerbănescu Elena – director, Ministerul Afacerilor Externe 
- Demian Florin Daniel - secretar general, Curtea de Conturi 
- Floroiu Mihai – consilier sindicat, Ministerul Afacerilor Externe 
- Șchiopu Petre Florin – președinte, Federația Sindicatelor din Sistemul 

Penitenciar 
- Melnic Valentin - secretar general adjunct- Ministerul Afacerilor 

Interne 
- Grecu Răzvan - director general adjunct- Direcția Generală 

Financiară-Ministerul Afacerilor Interne 
- Sava Lucica – consilier, Ministerul Afacerilor Externe 
- Mărgineanu Anca - director executiv, Federaţia Patronală din 

Industria 
- Materialelor de Construcţii din România  „PATROMAT” 
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- Ciutan Ileana – consilier, Curtea de Conturi 
- Helvei Eugenia – președinte, Asociația Națională a Pensionarilor din  

Serviciul Auxiliar de Specialitate al Instanțelor Judecătorești și 
Parchetelor 

- Trăistaru Cătălin – președinte, Sindicatul Grefierilor 
- Oprescu Sebastian – președinte, Sindicatul Național al Funcționarilor 

Publici 
- Catrinescu Cristian - lider de sindicat, Sindicatul Național al 

Funcționarilor Publici 
- Teoroc Ștefan – președinte, Federația Publisind 
- Andreica Cosmin – vicepreședinte, Federația Publisind 
- Niță Cătălin – director, Administrația Națională a Penitenciarelor 
- Românu Claudiu – director, Administrația Națională a Penitenciarelor 
- Nicolae George – vicepreședinte, Sindicatul “Lex Just” 
- Manu Anca – vicepreședinte, Sindicatul “Lex Just” 
- Coarnă Dumitru – președinte, Federaţia Sindicatelor Naţionale ale 

Poliţiştilor şi Personalului Contractual din România  
- Dogaru Mircea – președinte, Sindicatul Cadrelor Militare 

Disponibilizate, în Rezervă și în Retragere  
- Șchiopu Petre Florin – președinte, FSSP Penitenciar 
- Săvuică Gheorghe – ambasador, Asociația Ambasadorilor 
- Chibici Mihai – președinte, Asociația Națională a Aviatorilor Pensionari 
- Lezeu Ioan – vicepreședinte, Asociația Națională a Aviatorilor 

Pensionari 
- Căpitan Gabriel – membru - comitet director, Asociația Națională a 

Aviatorilor Pensionari 
- Panait Ion – membru - comitet director, Asociația Națională a 

Aviatorilor Pensionari 
- Vișan Ilie - membru- comitet director, Asociația Națională a 

Aviatorilor Pensionari 
- Răduț Marius – expert, Ministerul Finanțelor Publice 

 
 

Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor 
măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor 
termene- PLx 93/2019, care a fost trimis spre dezbatere pe fond atât 
comisiei noastre, cât și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și Comisiei 
pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 

La începutul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar de 
respingere de la Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 

În cadrul dezbaterilor au fost formulate și prezentate amendamente, 
care supuse votului, au fost admise. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (două voturi împotrivă și șapte abțineri), adoptarea cu 
amendamente a proiectului de lege. Amendamentele se regăsesc în 
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raportul preliminar întocmit și transmis celorlalte două comisii în vederea 
finalizării dezbaterilor și întocmirii raportului comun. 

 
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 noastre de către Plenul Camerei Deputaților, în vederea 
reexaminării și întocmirii unui nou raport. 

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

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (o abținere), adoptarea cu amendamente a proiectului de lege, 
respectiv adoptarea unei legi de respingere a ordonanței de urgență. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative-PLx 584/2017 a fost trimis comisiei noastre pentru dezbatere 
pe fond. 

În cadrul dezbaterilor au fost formulate și prezentate amendamente, 
care supuse votului au fost, fie admise, fie respinse. 

În urma discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, adoptarea cu amendamente a proiectului de lege, care se regăsesc 
în raport. 
 

Propunerea legislativă pentru completarea art.139 din Legea 
nr.53/2003 - Codul muncii şi a art.361 din Legea nr.1/2011 a educaţiei 
naţionale- Plx 618/2019 a fost trimisă spre dezbatere pe fond atât 
comisiei noastre, cât și Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și 
sport. 

În cursul discuțiilor au fost prezentate amendamente, care supuse 
votului, au fost admise. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, adoptarea cu amendamente a propunerii legislative care se 
regăsesc în raportul comisiei. 

 
Proiectul de Lege privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru 

supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de 
învăţământ- PLx 337/2019 a fost trimis comisiei noastre pentru dezbatere 
pe fond. 

În cadrul discuțiilor au fost prezentate amendamente, care supuse 
votului, au fost admise. 
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (două abțineri), adoptarea cu amendamente a proiectului de lege, 
care se regăsesc în raportul comisiei. 

 
 Propunerea legislativă pentru abrogarea pensiilor speciale-Plx 
166/2018 și propunerea legislativă privind eliminarea pensiilor de serviciu 
pentru deputaţi şi senatori, judecători şi procurori, personalul auxiliar de 
specialitare al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor, poliţişti, 
funcţionari publici cu statut special, funcţionari publici parlamentari, 
membrilor corpului diplomatic şi consular al României, membrilor Curţii 
Constituţionale şi a personalului aeronautic civil navigant profesionist din 
aviaţia civilă din România- Plx 292/2019 au fost dezbătute împreună, 
întrucât au același obiect de reglementare. 
 La dezbaterile generale au luat cuvântul atât reprezentanții 
Guvernului, cât și cei ai patronatelor și sindicatelor la care se aplică 
măsurile propuse în cele două inițiative legislative. 
 După finalizarea discuțiilor, membrii comisiei au propus amânarea 
dezbaterilor pe articole pentru o ședință ulterioară. Propunerea de 
amânare a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 

Proiectul de Lege privind incubatoarele şi acceleratoarele de afaceri- 
PLx 628/2019 a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea 
fondului fiind de competența Comisiei pentru industrii și servicii și Comisiei 
juridice, de disciplină și imunități.  

În urma discuțiilor, membrii comisiei au avizat favorabil proiectul de 
lege, cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea art.33 din Legea nr. 502/2004 

privind asociaţiile pensionarilor-PLx 645/2019 a fost trimis comisiei 
noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei 
juridice, de disciplină și imunități.  

După finalizarea dezbaterilor, membrii comisiei au avizat favorabil 
proiectul de lege, cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea art.2 alin.(1) din Ordonanţa 

Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 
septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice- PLx 607/2019 
a fost trimis comisiei noastre spre dezbatere pe fond. 

În cadrul discuțiilor au fost prezentate amendamente, care supuse 
votului, au fost admise. 
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, adoptarea cu amendamente a proiectului de lege, care se 
regăsesc în raportul comisiei. 

 
 

În zilele de 11 și 12 decembrie 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 (23) în ziua de 10 decembrie 2019 au absentat următorii 
deputaţi:  Dumitru Oprea (grup parlamentar PNL), Éva-Andrea Csép (grup 
parlamentar UDMR) și Lia Olguţa Vasilescu (grup parlamentar PSD). 

Conform prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Dumitru Oprea (grup 
parlamentar PNL) a participat domnul deputat Cristian Buican, în locul 
doamnei deputat Éva-Andrea Csép (grup parlamentar UDMR) a participat 
domnul deputat Szabo Odon și în locul doamnei deputat Lia Olguţa 
Vasilescu (grup parlamentar PSD) a participat domnul deputat Aurel 
Căciulă. 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Adrian 
Solomon – preşedinte, Eugen Neaţă şi Silviu Vexler – vicepreşedinţi,  
Violeta Răduţ – secretar, Alin-Ionuţ Arsu, Mara-Daniela Calista, Adrian-
Octavian Dohotaru, Mihăiţă Găină, Petre-Florin Manole, Mihai Niţă, Daniela 
Oteşanu, Eliza-Mădălina Peţa-Ştefănescu, Popa Florin, Claudiu-Vasile 
Răcuci, Cristian-George Sefer, Cristian-Gabriel Seidler, Irinel-Ioan Stativă, 
Alexandru Teacă, Dan Vîlceanu, Constantin-Cătălin Zamfira. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (24) în ziua de 11 decembrie 2019 au absentat următorii 
deputaţi: Dumitru Oprea (grup parlamentar PNL), Éva-Andrea Csép (grup 
parlamentar UDMR), Lia Olguţa Vasilescu (grup parlamentar PSD) și 
Cristian-Gabriel Seidler (grup parlamentar USR). 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Adrian 
Solomon – preşedinte, Eugen Neaţă şi Silviu Vexler – vicepreşedinţi,  
Violeta Răduţ – secretar, Alin-Ionuţ Arsu, Mara-Daniela Calista, Adrian-
Octavian Dohotaru, Mihăiţă Găină, Elena Hărătău, Petre-Florin Manole, 
Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Eliza-Mădălina Peţa-Ştefănescu, Popa Florin, 
Claudiu-Vasile Răcuci, Cristian-George Sefer, Irinel-Ioan Stativă, 
Alexandru Teacă, Dan Vîlceanu, Constantin-Cătălin Zamfira. 
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Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (24) în ziua de 12 decembrie 2019 au absentat următorii 
deputaţi: Dumitru Oprea (grup parlamentar PNL), Éva-Andrea Csép (grup 
parlamentar UDMR), Lia Olguţa Vasilescu (grup parlamentar PSD) și 
Cristian-Gabriel Seidler (grup parlamentar USR). 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Adrian 
Solomon – preşedinte, Eugen Neaţă şi Silviu Vexler – vicepreşedinţi,  
Violeta Răduţ – secretar, Alin-Ionuţ Arsu, Mara-Daniela Calista, Adrian-
Octavian Dohotaru, Mihăiţă Găină, Elena Hărătău, Petre-Florin Manole, 
Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Eliza-Mădălina Peţa-Ştefănescu, Popa Florin, 
Claudiu-Vasile Răcuci, Cristian-George Sefer, Irinel-Ioan Stativă, 
Alexandru Teacă, Dan Vîlceanu, Constantin-Cătălin Zamfira. 

 
 
 
 
 
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
Adrian Solomon     Violeta Răduţ  

   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consultant parlamentar Cristina Turcu 
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