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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 13, 14, 15 și 16 noiembrie 2017 

 
 
În ziua de 13 noiembrie 2017, Comisia pentru muncă și protecție 

socială și-a desfășurat lucrările în ședință comună cu Comisia pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului, având pe ordinea de zi 
comună Cererea de reexaminare asupra Legii pentru modificarea Legii 

nr.188/199 privind Statutul funcţionarilor publici – PLx 556/2015/2017. 
 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 
 
La dezbateri a participat domnul Angel Gheorghiu, Subsecretar de 

Stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene. 

 
În cadrul dezbaterilor s-a precizat că Cererea de reexaminare asupra 

Legii supusă dezbaterilor a fost formulată de Președintele României în 
temeiul art.77 alin.(2) din Constituţia României, republicată, în vederea 
reanalizării textului.  

În cadrul dezbaterilor au fost analizate obiecţiile din cererea de 
reexaminare, precum şi unele amendamente formulate şi prezentate 
pentru o mai bună structurare a textului.  
 Astfel, în urma finalizării discuţiilor, în temeiul art.137 alin.(3) din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii comisiilor au hotărât, cu 
majoritate de voturi (26 voturi pentru şi 13 voturi împotrivă), întocmirea unui 
raport comun asupra cererii de reexaminare, prin care se propune 
aprobarea, în parte, a acesteia şi adoptarea legii cu amendamente. Acestea 
se regăsesc în raportul comun întocmit. 
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În ziua de 14 noiembrie 2017, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.34/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2000 privind 
asistenţa socială a persoanelor vârstnice – PLx 481/2016 

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. Propunere legislativă privind unele măsuri de cotizare retroactivă în 
sistemul public de pensii – Plx 345/2017 

4. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.53/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - Codul 
muncii – PLx 365/2017 

5. Proiect de Lege privind reglementarea activităţii de telemuncă – PLx 
400/2017 

6. Proiectul Legii prevenirii – PLx 423/2017 
7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2017 

pentru modificarea Legii nr.672/2002 privind auditul public intern şi 
pentru prorogarea termenului prevăzut la art.III pct.1 din Legea 
nr.191/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.672/2002 
privind auditul public intern – PLx 434/2017. 

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele comisiei. 
 
La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Ilan Laufer – ministru, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și 
Antreprenoriat 

- d-l Robert Stănescu – președinte, Casa Națională de Pensii Publice 
- d-l Adrian Marius Rîndunică - Secretar de Stat, Ministerul Muncii și 

Justiției Sociale 
- d-l Bogdan Samoilă - Subsecretar de Stat, Ministerul Afacerilor Interne 
- d-l Răzvan Grecu - director general adjunct, Ministerul Afacerilor 

Interne 
- d-l Dantes Nicolae Bratu – Inspector General de Stat, Inspecția Muncii 
- d-na Georgeta Jugănaru – director, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
- d-na Larisa Papp – director, Inspecția Muncii 
- d-na Mihaela Andrițoiu – director, Casa de pensii sectorială  a 

Ministerului Apărării Naționale 
- d-l Valeriu Roșu - director adjunct, Casa de pensii sectorială  a 

Ministerului Apărării Naționale 
- d-na Elena Dobre - șef serviciu, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
- d-l Ion Croitoru - șef birou, Ministerul Finanțelor Publice 
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- d-l Dragoș Niculae - șef birou, Ministerul Finanțelor Publice 
- d-na Dorina Vicol – expert, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
- d-l Ciprian Dragomir – reprezentant, Confederația Patronală Concordia 
- d-na Diana Nazare – reprezentant, Federația Patronală „Petrol și Gaze” 
- d-l col.(r) dr. Mircea Dogaru – preşedintele Sindicatului Cadrelor 

Militare Disponibilizate 
- d-l gl.fl.aer.(r) Iosif Bălan – secretar general al Sindicatului Cadrelor 

Militare Disponibilizate 
- d-l col.(r) Valeriu Pricină – vicepreşedinte al Sindicatului Cadrelor 

Militare Disponibilizate 
- d-l col.(r) Vasile Mihai – jurist al Sindicatului Cadrelor Militare 

Disponibilizate 
- d-l com.şef (r) Marius Idita – preşedintele Sindicatului UNIPOL 
- d-l gl.bg.(rtr) Nicolae Gropan – preşedintele Federaţiei Militarilor din 

România 
- d-l gl.mr.(r) dr. Ioan Hurdubaie – preşedintele Asociației Naționale a 

Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Ministerul Afacerilor 
Interne. 

 
La începutul şedinţei, preşedintele comisiei, domnul deputat Adrian 

Solomon, a solicitat ca proiectul de lege aflat la punctul 6 pe ordinea de zi 
să fie adus la punctul 1 pentru a fi discutat cu prioritate, având în vedere 
prezenţa la lucrări a domnului Ilan Laufer, ministrul pentru mediul de 
afaceri, comerț și antreprenoriat. Propunerea a fost acceptată de membrii 
comisiei cu unanimitate de voturi. 

De asemenea, s-a precizat că proiectul Legii prevenirii – PLx 

423/2017 a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea 
fondului fiind de competența Comisiei juridice, de disciplină și imunități și 
Comisiei pentru buget, finanțe și bănci. 

Domnul ministru Ilan Laufer a făcut o scurtă prezentare a proiectului 
de lege, precizând că acesta are ca obiect reglementarea unor instrumente 
care să asigure prevenirea săvârşirii de contravenţii. În acest sens, 
autorităţile/instituţiile publice cu atribuţii de control, constatare şi 
sancţionare a contravenţiilor au stabilite ca atribuţii informarea, instruirea 
şi îndrumarea publicului, precum şi obligaţia de a aplica, în cazul săvârşirii 
anumitor fapte contravenţionale, sancţiunea de avertisment împreună cu 
stabilirea unui plan de remediere, prin care să se acorde contravenientului 
o perioadă de timp pentru îndeplinirea obligaţiilor legale. Proiectul de act 
normativ are ca scop intensificarea funcţiei preventive a controlului, 
precum şi asigurarea securităţii juridice, în condiţiile creşterii cantitative a 
legislaţiei şi apariţiei unor noi domenii de reglementare. 
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În urma discuțiilor şi a celor prezentate, membrii comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege 
în forma prezentată. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.34/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2000 
privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice – PLx 481/2016 a fost 
trimis comisiei noastre spre dezbatere pe fond. 

În  cadrul dezbaterilor, membrii comisiei au solicitat amânarea 
proiectului de lege pentru o ședință ulterioară, întrucât amendamentele 
prezentate nu au fost transmise în timp util comisiei spre a fi distribuite şi 
analizate înaintea discuţiilor pe text. Supusă votului, propunerea de 
amânare a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
Asupra proiectului 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, au avut loc 
dezbateri generale, la care au participat reprezentanţi ai structurilor 
asociative ale cadrelor militare în rezervă şi în retragere, precum şi 
reprezentanţi ai ministerelor de profil.  

Au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi invitaţii. Domniile lor 
au prezentat membrilor comisiei nemulţumirile şi observaţiile structurilor 
asociative legate atât de textul proiectului de lege supus dezbaterilor, cât 
şi de modul de calcul al pensiilor militare de stat. 

În urma discuţiilor, proiectul a fost amânat, la solicitarea membrilor 
comisiei, pentru o ședință ulterioară, în scopul analizării celor prezentate 
de participanţii la lucrări. 
 

Propunerea legislativă privind unele măsuri de cotizare retroactivă în 
sistemul public de pensii – Plx 345/2017 a fost trimisă comisiei noastre 
spre dezbatere pe fond. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (o abținere), respingerea propunerii legislative. Motivele respingerii 
se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.53/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 
- Codul muncii – PLx 365/2017 a fost trimis comisiei noastre spre 
dezbatere pe fond. 

În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 
invitaţii şi au fost prezentate amendamente. Membrii comisiei au hotărât, 
cu unanimitate de voturi, amânarea proiectului de lege pentru o ședință 
ulterioară, în vederea analizării amendamentelor propuse. 
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Proiectul de Lege privind reglementarea activităţii de telemuncă – 
PLx 400/2017 a fost trimis comisiei noastre spre dezbatere pe fond.  

În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 
invitaţii şi au fost prezentate amendamente care, supuse votului, au fost 
fie admise, fie respinse. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (7 abţineri), adoptarea proiectului de lege cu 
amendamente. Acestea se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.19/2017 pentru modificarea Legii nr.672/2002 privind auditul public 
intern şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art.III pct.1 din Legea 
nr.191/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.672/2002 privind 
auditul public intern – PLx 434/2017 a fost trimis comisiei pentru avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru buget, finanțe și 
bănci. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au avizat favorabil proiectul 
de lege, cu unanimitate de voturi, în forma prezentată de Guvern. 

 
În zilele de 15 și 16 noiembrie 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 (24) în ziua de 13 noiembrie 2017 au absentat Claudiu-Vasile 
Răcuci (grup parlamentar PNL), Cristian-George Sefer (grup parlamentar 
PMP) şi 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, 
Luminiţa-Maria Jivan, Mara Mareş, Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Daniela 
Oteşanu, Pavel Popescu, Anişoara Radu, Cristian-Gabriel Seidler, Irinel-
Ioan Stativă, Eliza-Mădălina Ştefănescu, Constantin-Cătălin Zamfira. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (24) în ziua de 14 noiembrie 2017 au absentat Cristian-George 
Sefer (grup parlamentar PMP) şi 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, 
Mara-Daniela Calista, Ionela Viorela Dobrică, Adrian-Octavian Dohotaru, 
Luminiţa-Maria Jivan, Mara Mareş, Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Daniela 
Oteşanu, Pavel Popescu, Anişoara Radu, Claudiu-Vasile Răcuci, Cristian-
Gabriel Seidler, Irinel-Ioan Stativă, Eliza-Mădălina Ştefănescu, Constantin-
Cătălin Zamfira. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (24) în zilele de 15 şi 16 noiembrie 2017 au absentat Cristian-
George Sefer (grup parlamentar PMP), Cristian-Gabriel Seidler (grup 
parlamentar USR) şi 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, 
Luminiţa-Maria Jivan, Mara Mareş, Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Daniela 
Oteşanu, Pavel Popescu, Anişoara Radu, Claudiu-Vasile Răcuci, Irinel-Ioan 
Stativă, Eliza-Mădălina Ştefănescu, Constantin-Cătălin Zamfira. 

 

  
PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Adrian Solomon    Éva-Andrea Csép  

   

 

 

 

 

 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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