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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
SINTEZA 

lucrărilor comisiei din 11, 12 și 13 aprilie 2017 
 
 

În ziua de 11 aprilie 2017, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea  ordinea de zi: 
1. Proiect de Lege privind tichetul de servicii destinat prestaţiilor casnice la 

domiciliu şi prestaţiilor cu caracter ocazional sau sezonier - PLx 
40/2015 

2. Proiect de Lege pentru modificarea art.1 din Legea nr.8/2006 privind 
instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, 
membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca 
persoane juridice de utilitate publică - PLx 698/2015 

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Decretului-Lege 
nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate 
din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 
1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în 
prizonieri - PLx 783/2015 

4. Propunere legislativă pentru modificarea art.165 din Legea nr.263 din 
16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice – Plx 
89/2016 

5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - Plx 91/2016 

6. Propunere legislativă pentru completarea art.165 din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - Plx 484/2016. 

 
La dezbateri au participat ca invitați: 

- d-na Lia Olguţa Vasilescu – Ministru, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale 
- d-l Adrian Marius Rîndunică – Secretar de Stat, Ministerul Muncii și 

Justiției Sociale 
- d-l Eduard Corjescu – director, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
- d-na Maria Leancă – șef serviciu, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
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- d-na Antoaneta Neagoe Marusec – șef serviciu, Ministerul Finanțelor 
Publice 

- d-l  deputat Eugen Tomac – inițiator al proiectului cu nr.PLx 783/2015 
 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele comisiei. 
 

Dezbaterile au început cu proiectul de Lege privind tichetul de 
servicii destinat prestaţiilor casnice la domiciliu şi prestaţiilor cu caracter 
ocazional sau sezonier - PLx 40/2015, care a fost trimis spre dezbatere pe 
fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (două abțineri), respingerea proiectului de lege. 
Motivele respingerii se regăsesc în raportul preliminar transmis Comisiei 
pentru buget, finanțe și bănci, în vederea dezbaterilor şi întocmirii 
raportului comun. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea art.1 din Legea nr.8/2006 

privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de 
pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca 
persoane juridice de utilitate publică - PLx 698/2015 a fost trimis spre 
dezbatere pe fond comisiei noastre.  

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

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Decretului-Lege 

nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din 
motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, 
precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri - PLx 
783/2015 a fost trimis comisiei noastre spre dezbatere pe fond. 

În cadrul dezbaterilor, proiectul de lege a fost prezentat, în numele 
inițiatorilor, de către domnul deputat Eugen Tomac. 

În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au propus amânarea 
dezbaterilor pentru o ședință ulterioară, în vederea reanalizării textului şi 
găsirii unei soluţii clare, care să nu creeze dificultăţi şi confuzii în aplicare.  

Supusă votului, propunerea de amânare a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea art.165 din Legea nr.263 

din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice – Plx 
89/2016 a fost trimisă comisiei noastre spre dezbatere pe fond. 
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au respins propunerea 
legislativă, cu unanimitate de voturi. Motivele respingerii se regăsesc în 
raportul comisiei. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - Plx 91/2016 a fost 
trimisă comisiei noastre spre dezbatere pe fond.  

În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au respins 
propunerea legislativă, cu unanimitate de voturi. Motivele respingerii se 
regăsesc în raportul comisiei. 

 
Propunerea legislativă pentru completarea art.165 din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - Plx 484/2016 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. 

 
În zilele de 12 și 13 aprilie 2017, Comisia pentru muncă şi 

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

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (21) în ziua de 11 aprilie 2017 au absentat doamna deputat  Mara-
Daniela Calista (grup parlamentar PNL), doamna deputat Rovana Plumb 
(grup parlamentar PSD) – ministru 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,  
Ionela Viorela Dobrică, Adrian-Octavian Dohotaru, Luminiţa-Maria Jivan, 
Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Anişoara Radu, Cristian-George 
Sefer, Cristian-Gabriel Seidler, Irinel-Ioan Stativă, Constantin-Cătălin 
Zamfira. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (21) în zilele de 12 şi 13 aprilie 2017 au absentat doamna deputat  
Mara-Daniela Calista (grup parlamentar PNL), doamna deputat Rovana 
Plumb (grup parlamentar PSD) – ministru, domnul deputat Cristian-Gabriel 
Seidler (grup parlamentar USR) şi doamna deputat Lia Olguţa Vasilescu 
(grup parlamentar PSD) – ministru. 
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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, Cristian-George 
Sefer, Irinel-Ioan Stativă, Constantin-Cătălin Zamfira. 

 
 
 
 

  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Adrian Solomon     Csép Éva Andrea 
 

 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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