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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 

 

 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 4 și 5 aprilie 2018 
 
 
În data de 4 aprilie 2018, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege privind aprobarea Programului pentru stimularea 

angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria 
alimentară – PLx 586/2017 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.95/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 
muncă şi pentru modificarea Legii nr.200/2006 privind constituirea şi 
utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale – PLx 
93/2018 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.99/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări 
sociale de sănătate – PLx 98/2018 

4. Propunere legislativă pentru modificarea Anexei nr.II a LEGII - CADRU 
nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice – Plx 116/2018 

5. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.80/1995 privind 
statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare – Plx 
46/2018 

6. Propunere legislativă pentru modificarea art.33, alin.1 din Legea 
nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor – Plx 47/2018 

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele comisiei. 
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La dezbateri au participat ca invitaţi: 
- d-l Adrian Vlad Chiotan – Secretar de Stat, Ministerul Muncii şi Justiţiei 

Sociale, președintele Autorităţii Naționale pentru Persoanele cu 
Dizabilități 

- d-l Dan Dumitrescu – Secretar de Stat, Ministerul Sănătății 
- d-na Tania Gheorghiță – director, Ministerul Finanțelor Publice 
- d-l Gheorghe Ivan – șef serviciu, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
- d-l Florin Bucur - șef serviciu, Ministerul Apărării Naționale. 
- d-na Simona Bordeianu – consilier, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
- d-l Viorel Gîț - consilier, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 
 

Dezbaterile au început cu proiectul de Lege privind aprobarea 
Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, 
acvacultură şi industria alimentară – PLx 586/2017, care a fost trimis spre 
dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice. 

În cadrul discuțiilor s-a precizat că acest proiect de lege a fost 
dezbătut într-o ședință anterioară, însă a fost necesară reluarea  
dezbaterilor întrucât au fost sesizate unele aspecte de natură tehnico-
legislativă care impun reanalizarea textului. Astfel, pe parcursul discuţiilor 
au fost prezentate și dezbătute amendamente, care supuse votului, au 
fost acceptate de membrii comisiei. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (două voturi împotrivă și o abținere), adoptarea cu amendamente a 
proiectului de lege. Acestea se regăsesc în raportul comun întocmit de cele 
două comisii. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.95/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 
muncă şi pentru modificarea Legii nr.200/2006 privind constituirea şi 
utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale – PLx 
93/2018 a fost dezbătut în prezența reprezentanților Ministerului Muncii și 
Justiției Sociale. 

În cadrul discuţiilor au fost prezentate și 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. 
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Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.99/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de 
asigurări sociale de sănătate – PLx 98/2018 a fost trimis spre dezbatere 
pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru sănătate și familie. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (3 voturi împotrivă), adoptarea proiectului de lege în 
forma prezentată de Senat. 

În cursul dezbaterilor a fost formulat un amendament care, supus 
votului, a fost respins. Acesta se regăseşte în anexa la raportul preliminar 
care va fi transmis Comisiei pentru sănătate şi familie în vederea finalizării 
dezbaterilor asupra proiectului şi întocmirii raportului comun. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea Anexei nr.II a LEGII - 

CADRU nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice – Plx 116/2018 a fost trimisă spre dezbatere pe fond 
comisiei noastre. 

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

 
Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.80/1995 privind 

statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare – Plx 
46/2018 a fost trimisă comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea 
fondului fiind de competența Comisiei pentru apărare, ordine publică și 
siguranță națională.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au avizat favorabil 
propunerea legislativă, cu majoritate de voturi (trei abțineri). 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea art.33, alin.1 din Legea 

nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor – Plx 47/2018 a 
fost trimisă comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competența Comisiei juridice, de disciplină și imunități.  

În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au avizat favorabil 
propunerea legislativă, cu majoritate de voturi (două voturi împotrivă). 

 
În data de 5 aprilie 2018, 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. 
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Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (22) în ziua de 4 aprilie 2018 au absentat următorii deputaţi: 
Dumitru Oprea (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 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, Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, 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 (22) în ziua de 5 aprilie 2018 au absentat următorii deputaţi: 
Dumitru Oprea (grup parlamentar PNL), 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 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, Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Anişoara Radu, Claudiu-
Vasile Răcuci, Irinel-Ioan Stativă, Eliza-Mădălina Ştefănescu, Constantin-
Cătălin Zamfira. 

 

  
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
Adrian Solomon     Violeta Răduţ 

 

 

 

 

 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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