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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

 
SINTEZA 

lucrărilor Comisiei în zilele de 10, 11 și 13 decembrie 2018 
 
 
În  data de 10 decembrie 2018, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege privind sistemul public de pensii – PLx 725/2018 
2. Propunere legislativă privind protejarea şi sprijinirea familiilor afectate 

de emisiunile de pulberi, gaze şi vapori provenite de la fostele fabrici, 
uzine şi întreprinderi din raza municipiului Turda – Plx 488/2016 

3. Proiect de Lege pentru modificarea pct.38 din anexa nr.2 din Legea 
nr.263 /2010 privind sistemul unitar de pensii publice – PLx 83/2017 

4. Proiect de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – PLx 87/2017 

5. Proiect de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – PLx 332/2017 

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – Plx 362/2017 

7. Propunere legislativă pentru completarea anexei nr.2 şi modificarea 
anexei nr.3 la Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice – Plx 519/2017 

8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.218 din 
23 iulie 2016 privind protejarea şi sprijinirea persoanelor afectate de 
emisiile de substanţe nocive provenite din extracţiile de ţiţei din zona 
Suplacu de Barcău – Plx 526/2017 

9. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea alin.(5) al 
art.65 din Legea nr.263 din 2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice – Plx 535/2017 

10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea alin.(5) al 
art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – 
Plx 26/2018 

11. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice – Plx 71/2018 

12. Propunere legislativă pentru modificarea lit.e) alin.(1), art.114 din 
Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – Plx 
204/2018 
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13. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263 din 16 
decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice – Plx 
209/2018 

14. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – Plx 309/2018 

15. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.159 din 
Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii – Plx 466/2018 

16. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.53 din 
Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – Plx 
619/2018 

17. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice – Plx 621/2018 

18. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice – Plx 627/2018 

19. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – Plx 628/2018 

20. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - Plx 631/2018 

21. Propunere legislativă pentru completarea art.55 alin.(1) din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – Plx 636/2018 

22. Prezentarea şi analizarea memoriilor şi petiţiilor înregistrate la 
comisie prin care sunt formulate observaţii şi propuneri la proiectul de 
lege privind sistemul public de pensii. 

 
Lucrările comisiei au fost conduse de domnul deputat Adrian 

Solomon, președintele comisiei. 
 

La dezbateri au participat ca invitați: 
- d-l Marius Budăi – ministru, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale 
- d-l Robert Iulian Stănescu – preşedinte, Casa Naţională de Pensii 

Publice 
- d-l Adrian Marius Rîndunică – Secretar de Stat, Ministerul Muncii şi 

Justiţiei Sociale 
- d-na Georgeta Jugănaru – director, Ministerul Muncii şi Justiţiei 

Sociale 
- d-na Valentina Vasilica Robu – director general, Casa Naţională de 

Pensii Publice 
- d-na Greta Ioniţă – director general adjunct, Casa Naţională de 

Pensii Publice 
- d-na Dana Ciobotaru – director, Casa Naţională de Pensii Publice 
- d-na Maria Leancă – şef serviciu, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale 
- d-l Bogdan Hossu – preşedinte, Cartel „Alfa” 
- d-l Dumitru Costin – preşedinte, Blocul Naţional Sindical 
- d-l Grigore Mare – preşedinte, F.N.F.M.C. 
- d-l Vasile Marica – preşedinte C.N.S.L.R. „Frăţia”  
- d-na Daniela Tontsch – preşedinte, Consiliul Naţional al Dizabilităţii 

din România 
- d-l Klaus Tontsch – membru A.D.M.R. 
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- d-l Ioan Feurdean – secretar general, Sindicatul Solidaritatea 2013 
- d-l David Anton Alexandru – inspector I.C.M Piteşti. 
 

La începutul lucrărilor, domnul președinte Adrian Solomon a propus 
ca în cadrul acestei şedinţe să aibă loc doar dezbateri generale asupra 
proiectului de Lege privind sistemul public de pensii – PLx 725/2018, 
urmând ca dezbaterea pe articole să aibă loc în ședința următoare a 
comisiei.  
 În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 
invitaţii. De asemenea, au fost prezentate puncte de vedere ale 
confederaţiilor sindicale, precum şi propuneri şi observaţii primite la 
comisie din partea unor petenţi, persoane fizice şi juridice. 

În finalul şedinţei, s-a propus ca dezbaterea celorlalte proiecte aflate 
pe ordinea de zi să aibă loc în ședința următoare a comisiei.  
 

În data de 11 decembrie 2018, lucrările comisiei au fost conduse 
de domnul deputat Adrian Solomon, președintele comisiei. 
 

La dezbateri au participat reprezentanți ai Ministerului Muncii și 
Justiției Sociale şi ai Casei Naționale de Pensii Publice. 

 
La începutul lucrărilor, domnul președinte Adrian Solomon a propus 

suplimentarea ordinii de zi cu două proiecte, respectiv proiectul de Lege 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/1997 privind Casa Socială 
a Constructorilor - PLx 319/2018 și proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2018 privind unele măsuri 
fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative - 
PLx 708/2018. 

Propunerea de suplimentare a ordinii de zi a fost acceptată de 
membrii comisiei cu unanimitate de voturi.  
 

Dezbaterile au început cu proiectul de Lege privind sistemul public 
de pensii – PLx 725/2018, care a fost trimis comisiei noastre spre 
dezbatere pe fond. 

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

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (5 voturi împotrivă şi o abţinere), adoptarea cu 
amendamente a proiectului de lege. Acestea se regăsesc în raportul 
comisiei. 

 
Celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi, referitoare la modificarea 

şi/sau completarea legislaţiei specifice din domeniul pensiilor au fost 
respinse de comisie. Motivarea respingerii, precum şi numărul de voturi, 
se regăsesc în rapoartele întocmite. 
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Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor - PLx 319/2018  a fost 
amânat, la solicitarea membrilor comisiei, pentru o ședință ulterioară, 
având în vedere că reprezentanţii Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice nu au ajuns la dezbateri. 

 
Referitor la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative - PLx 708/2018, 
domnul preşedinte Adrian Solomon a precizat că a fost primit un raport 
preliminar de la Comisia pentru buget, finanțe și bănci, sesizată cu 
dezbaterea pe fond alături de comisia noastră, respectiv de adoptare cu 
amendamente a proiectului de lege. Ţinând cont de forma diferită a 
amendamentelor Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci faţă de 
amendamentele comisiei noastre adoptate în data de 4 decembrie 2018, 
este necesară reluarea dezbaterilor. 

În cursul discuțiilor, au fost prezentate și analizate amendamentele 
Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. Supuse votului, acestea au fost 
acceptate de comisia noastră. 

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

 
În ziua de 13 decembrie 2018, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările pe grupuri de raportori, în scopul întocmirii 
rapoartelor de respingere asupra proiectelor dezbătute în ședința comisiei 
din 11 decembrie 2018. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (23) în ziua de 10 decembrie 2018 au absentat următorii deputaţi: 
Silviu Vexler (grup parlamentar al Minorităţilor naţionale), Mara-Daniela 
Calista (grup parlamentar PNL), Luminiţa-Maria Jivan (grup parlamentar 
PSD) şi Cristian-George Sefer (grup parlamentar PSD). 

Conform prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, în locul 
doamnei deputat Luminiţa-Maria Jivan a participat doamna deputat Alina 
Teiş (grup parlamentar PSD), iar în locul doamnei deputat Mara-Daniela 
Calista a participat domnul deputat Florin Roman (grup parlamentar PNL). 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Adrian 
Solomon – preşedinte, Mihăiţă Găină, Dumitru Oprea şi– vicepreşedinţi, 
Éva-Andrea Csép şi Violeta Răduţ – secretari, Vasile Axinte, Ionela Viorela 
Dobrică, Adrian-Octavian Dohotaru, Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Daniela 
Oteşanu, Anişoara Radu, Claudiu-Vasile Răcuci, Cristian-Gabriel Seidler, 
Irinel-Ioan Stativă, Eliza-Mădălina Ştefănescu, Lia Olguţa Vasilescu, Dan 
Vîlceanu, Constantin-Cătălin Zamfira. 
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Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (23) în ziua de 11 decembrie 2018 au absentat următorii deputaţi: 
Silviu Vexler (grup parlamentar al Minorităţilor naţionale), Mara-Daniela 
Calista (grup parlamentar PNL), Cristian-George Sefer (grup parlamentar 
PSD) şi, între orele 9.00 – 10.50, Luminiţa-Maria Jivan (grup parlamentar 
PSD). 

Conform prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, în locul 
doamnei deputat Luminiţa-Maria Jivan a participat doamna deputat 
Roxana Mînzatu (grup parlamentar PSD), iar în locul doamnei deputat 
Mara-Daniela Calista a participat domnul deputat Florin Roman (grup 
parlamentar PNL). 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Adrian 
Solomon – preşedinte, Mihăiţă Găină, Dumitru Oprea şi– vicepreşedinţi, 
Éva-Andrea Csép şi Violeta Răduţ – secretari, Vasile Axinte, Ionela Viorela 
Dobrică, Adrian-Octavian Dohotaru, Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Daniela 
Oteşanu, Anişoara Radu, Claudiu-Vasile Răcuci, Cristian-Gabriel Seidler, 
Irinel-Ioan Stativă, Eliza-Mădălina Ştefănescu, Lia Olguţa Vasilescu, Dan 
Vîlceanu, Constantin-Cătălin Zamfira. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (23) în ziua de 13 decembrie 2018 au absentat următorii deputaţi: 
Silviu Vexler (grup parlamentar al Minorităţilor naţionale), Mara-Daniela 
Calista (grup parlamentar PNL) şi Cristian-George Sefer (grup parlamentar 
PSD). 

Conform prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, în locul 
doamnei deputat Mara-Daniela Calista a participat domnul deputat Florin 
Roman (grup parlamentar PNL). 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Adrian 
Solomon – preşedinte, Mihăiţă Găină, Dumitru Oprea şi– 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, Claudiu-Vasile Răcuci, 
Cristian-Gabriel Seidler, Irinel-Ioan Stativă, Eliza-Mădălina Ştefănescu, Lia 
Olguţa Vasilescu, Dan Vîlceanu, Constantin-Cătălin Zamfira. 

 
 
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
Adrian Solomon     Violeta Răduţ  

   

 

 

 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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