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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 

SINTEZA 
lucrărilor comisiei din 21, 22 și 23 februarie 2017 

 
 

În ziua de 21 februarie 2017, începând cu ora 14.00, Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările împreună cu 
Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport, având următoarea 
ordine de zi: 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.96/2006 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi 
sănătăţii – Plx 12/2017 

2. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier 
juridic precum şi a Legii nr.200 din 2004 privind recunoaşterea 
diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate 
din România, cu modificările şi completările ulterioare – Plx 
304/2016 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare - dezvoltare, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.530 din 23 
iulie 2003 – Plx 489/2016 

4. Proiect de Lege privind sprijinul acordat copiilor şi tinerilor din 
mediul rural pentru continuarea studiilor liceale şi profesionale – Plx 
730/2015 
 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 
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La dezbateri au participat ca invitaţi:  
- d-l Gabriel Ispas – Secretar de Stat, Ministerul Educației Naționale 
- d-l Gigel Paraschiv – Secretar de Stat, Ministerul Educației Naționale 
- d-na Ileana Ciutan – președinte, Casa Națională de Pensii Publice 
- d-l Eduard Corjescu – director, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.96/2006 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi 
sănătăţii – Plx 12/2017 a fost trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei 
noastre, cât și Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport. 

În cadrul discuțiilor a fost prezentată solicitarea reprezentanţilor 
Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale de amânare a dezbaterilor pentru o 
ședință ulterioară. Supusă votului, propunerea de amânare a fost 
acceptată de membrii cu unanimitate de voturi. 

 
Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 

nr.514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic 
precum şi a Legii nr.200 din 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi 
calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu 
modificările şi completările ulterioare – Plx 304/2016 a fost trimisă spre 
dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru 
învățământ, știință, tineret și sport și Comisiei juridice, de disciplină și 
imunități. 

În cadrul discuţiilor a fost prezentat preraportul întocmit de către 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. În urma finalizării dezbaterilor, 
membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, 
respingerea propunerii legislative. Motivele respingerii se regăsesc în 
raportul comun întocmit de cele trei comisii. 
 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare - dezvoltare, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.530 din 23 iulie 
2003 – Plx 489/2016 a fost trimisă spre dezbatere pe fond atât comisiei 
noastre, cât și Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport. 

În cadrul discuțiilor, au fost prezentate și dezbătute amendamente 
care, supuse votului, au fost admise. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât, cu 
majoritate de voturi, adoptarea propunerii legislative cu amendamente. 
Acestea se regăsesc în raportul comun întocmit de cele două comisii. 
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Proiectul  de Lege privind sprijinul acordat copiilor şi tinerilor din 
mediul rural pentru continuarea studiilor liceale şi profesionale – Plx 
730/2015 a fost trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și 
Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au respins proiectul de lege, 
cu majoritate de voturi. Motivele respingerii se regăsesc în raportul comun 
întocmit. 

 
În data de 21 februarie, începând cu ora 14.30, Comisia pentru 

muncă și protecție socială și-a continuat lucrările, având următoarea 
ordine de zi: 
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 28/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 344/2006 
privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii 
transnaţionale – Plx 667/2015 

2. Proiect de Lege privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de 
servicii transnaţionale – Plx 421/2016 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.16/2016 pentru completarea anexei la Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor 
măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin 
concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, 
precum şi alte măsuri – Plx 324/2016 

4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 
privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de 
zilieri – Plx 518/2016 

5. Proiect de Lege privind înfiinţarea, la nivelul administraţiei publice 
locale din comune, oraşe şi municipii a compartimentului de pensii şi 
alte drepturi de asigurări sociale – Plx 51/2017 

6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii de Reformă Feroviară – Plx 
109/2017 

7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei 
publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art.136 din 
Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară şi pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative – Plx 122/2017. 

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele comisiei. 
 
 
 



 

4/6

La dezbateri au participat ca invitați: 
- d-l Dragoș Titea - Secretar de Stat, Ministerul Transporturilor 
- d-l Laurențiu Necolaescu – Secretar de Stat, Ministerul Dezvoltării 

Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene 
- d-na Ileana Ciutan – președinte, Casa Națională de Pensii Publice  
- d-na Monica Negruțiu – director general, Agenția Națională de 

Administrare Fiscală 
- d-l Cătălin Gheran – director, Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administrației Publice și Fondurilor Europene 
- d-l Eduard Corjescu – director, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale 
- d-na Mihaela Grecu – director, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale 
- d-na Simona Bordeianu – șef serviciu, Ministerul Muncii şi Justiţiei 

Sociale 
- d-na Lorena Sandu – consilier juridic, Uniunea Națională a 

Transportatorilor Rutieri din România. 
 
Dezbaterile au început cu proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2015 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul 
prestării de servicii transnaţionale – Plx 667/2015, care a fost trimis spre 
dezbatere pe fond comisiei noastre. 

În urma discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată.  

 
Proiectul de Lege privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de 

servicii transnaţionale – Plx 421/2016 a fost trimis spre dezbatere pe fond 
comisiei noastre.  

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

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.16/2016 pentru completarea anexei la Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 
a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate 
prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, 
precum şi alte măsuri – Plx 324/2016 a fost trimis spre dezbatere pe fond 
comisiei noastre. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată. 
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Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional 
desfăşurate de zilieri – Plx 518/2016 a fost trimis spre dezbatere pe fond 
comisiei noastre.  

În cadrul dezbaterilor, proiectul de lege a fost prezentat, în numele 
inițiatorilor, de către domnul senator Tánczos Barna. 

În urma finalizării discuţiilor, membrii comisiei au respins proiectul 
de lege, cu majoritate de voturi. Motivele respingerii se regăsesc în 
raportul comisiei. 

 
Proiectul de Lege privind înfiinţarea, la nivelul administraţiei publice 

locale din comune, oraşe şi municipii a compartimentului de pensii şi alte 
drepturi de asigurări sociale – Plx 51/2017 a fost trimis spre dezbatere pe 
fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului. 

În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, respingerea proiectului de lege. Motivele respingerii 
se regăsesc în raportul comun întocmit de cele două comisii. 

 
Celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi au fost amânate pentru 

şedinţa ulterioară a comisiei. 
 
În data de 22 februarie 2017, lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Adrian Solomon, președintele comisiei. 
 
La dezbateri au participat ca invitați: 

- d-l Dragoș Titea - Secretar de Stat, Ministerul Transporturilor 
- d-l Laurențiu Necolaescu – Secretar de Stat, Ministerul Dezvoltării 

Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene 
 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii de Reformă Feroviară 
– Plx 109/2017 a fost trimis comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului 
fiind de competența Comisiei pentru transporturi și infrastructură. 

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

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul 
administraţiei publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la 
art.136 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative – Plx 122/2017 a fost 
trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
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competența Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege, cu amendamente. 
Acestea sunt redate în avizul comisiei. 

 
În ziua de 23 februarie 2017, Comisia pentru muncă şi protecţie 

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

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (19) în zilele de 21, 22 şi 23 februarie 2017 au absentat doamna 
deputat Luminiţa-Maria Jivan (grup parlamentar PSD), domnul deputat 
Cristian-George Sefer (grup parlamentar PMP) şi doamna deputat 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, 
Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Rovana Plumb, Anişoara Radu, 
Cristian-Gabriel Seidler, Irinel-Ioan Stativă, Constantin-Cătălin Zamfira. 

 
 

  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Adrian SOLOMON    Éva-Andrea CSÉP 

 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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