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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 

 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei în zilele de 5, 6 și 7 martie 2019 
 
 
În data de 5 martie 2019, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Reexaminarea Legii 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 12/2017/2019 

2. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/2016 
privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind 
drepturile persoanelor cu dizabilităţi - PLx 30/2018/2019 

3. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.16/2000 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al 
Persoanelor Vârstnice – PLx 661/2018/2019 

4. Proiect de Lege pentru completarea art.24 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru 
creşterea copiilor – PLx 55/2017 

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.107/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, 
precum şi pentru prorogarea unor termene – PLx 55/2019 

6. Propunere legislativă privind preluarea personalului angajat cu 
pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD specializate în 
acordarea primului-ajutor calificat ,potrivit legii, aflate în finanţarea 
autorităţilor publice locale de pe raza judeţelor Arad, Hunedoara, 
Maramureş, Mureş şi Sibiu – Plx 751/2018 
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7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.104/2018 privind implementarea programului guvernamental 
"gROwth - Contul individual de economii Junior Centenar" – PLx 
49/2019 

8. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.108/2018 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi 
întreprinderi mici şi mijlocii – PLx 56/2019 

9. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.109/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii – PLx 57/2019 

10. Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 
privind statutul funcţionarului public parlamentar – PLx 61/2019 

11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.1/2011 a educaţiei naţionale – Plx 28/2019 

12. Propunere legislativă privind înfiinţarea instituţiei pentru promovarea 
valorilor naţionale "Regele MIHAI I" – Plx 315/2018. 

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele comisiei. 
 
La dezbateri au participat ca invitaţi:  

− d-l Robert Iulian Stănescu – președinte, Casa Națională de Pensii 
Publice 

− d-l Sorin-Valeriu Naș – Secretar de Stat, Ministerul pentru Mediul de 
Afaceri, Comerț și Antreprenoriat 

− d-na Tania Grigore – director, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
− d-na Mihaela Grecu – director, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
− d-na Carmen Briciu – consilier, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
− d-l Cristian Toma – șef serviciu, Departamentul pentru Situații de 

Urgență, Ministerul Afacerilor Interne 
− d-l Gheorghe Ivan – consilier, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
− d-l Cristian Bărbulescu – consilier, Departamentul pentru Situații de 

Urgență, Ministerul Afacerilor Interne 
− dna Mihaela Ene – consilier, Departamentul pentru Situații de Urgență, 

Ministerul Afacerilor Interne. 
 
Dezbaterile au început cu Legea 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, care a fost retrimisă spre reexaminare comisiei 
noastre, Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport și Comisiei 
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juridice, de disciplină și imunități ca urmare a Deciziei Curții 
Constituționale nr.75/2019 privind neconstituționalitatea legii în ansamblul 
său. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea legii în forma prezentată de Guvern. 
Raportul preliminar a fost întocmit și transmis celorlalte două comisii 
sesizate pe fond, în vederea finalizării dezbaterilor și întocmirii raportului 
comun. 

 
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/2016 privind 

înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile 
persoanelor cu dizabilităţi - PLx 30/2018/2019 a fost retrimisă spre 
reexaminare comisiei noastre, Comisiei juridice, de disciplină și imunități și 
Comisiei pentru sănătate și familie, ca urmare a Deciziei Curții 
Constituționale nr.64/2019. 

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

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea legii cu amendamente. Acestea se 
regăsesc în raportul preliminar întocmit și transmis celorlalte două comisii 
sesizate pe fond, în vederea finalizării dezbaterilor și întocmirii raportului 
comun. 
 

Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.16/2000 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor 
Vârstnice – PLx 661/2018/2019 a fost retrimisă comisiei noastre ca 
urmare a cererii de reexaminare formulată de Președintele României. 

În cadrul dezbaterilor,  membrii comisiei au considerat că 
observaţiile sunt parţial corecte, textele adoptate necesitând o reanalizare 
şi reformulare pentru a corespunde exigenţelor de tehnică legislativă 
stipulate de Legea nr.24/2000. 

În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (două abţineri), adoptarea legii cu amendamente, 
care se regăsesc în raportul comisiei.  

 
Proiectul de Lege pentru completarea art.24 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară 
pentru creşterea copiilor – PLx 55/2017 a fost trimis comisiei noastre spre 
dezbatere pe fond. 

În cadrul discuțiilor, membrii comisiei au solicitat amânarea 
dezbaterilor pentru o ședință ulterioară. Propunerea de amânare a fost 
acceptată cu unanimitate de voturi. 
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Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.107/2018 privind modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru prorogarea unor termene – PLx 55/2019 a 
fost trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei 
pentru buget, finanțe și bănci. 

În urma discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (cinci abțineri), adoptarea proiectului de lege în forma prezentată. 
Raportul preliminar a fost întocmit și transmis Comisiei pentru buget, 
finanțe și bănci în vederea finalizării dezbaterilor și întocmirii raportului 
comun. 

 
Propunerea legislativă privind preluarea personalului angajat cu 

pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD specializate în 
acordarea primului-ajutor calificat, potrivit legii, aflate în finanţarea 
autorităţilor publice locale de pe raza judeţelor Arad, Hunedoara, 
Maramureş, Mureş şi Sibiu – Plx 751/2018 a fost trimisă comisiei noastre 
pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru 
apărare, ordine publică și siguranță națională, Comisiei pentru sănătate și 
familie și Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au avizat favorabil 
propunerea legislativă, cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.104/2018 privind implementarea programului 
guvernamental "gROwth - Contul individual de economii Junior Centenar" 
– PLx 49/2019 a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea 
fondului fiind de competența Comisiei pentru buget, finanțe și bănci. 

În cadrul dezbaterilor au fost formulate și dezbătute amendamente, 
care supuse votului, au fost admise. 

În urma discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (patru voturi împotrivă și o abținere), avizarea favorabilă a 
proiectului de lege cu amendamente. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.108/2018 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi 
întreprinderi mici şi mijlocii – PLx 56/2019 a fost trimis comisiei noastre 
pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru 
industrii și servicii. 

În urma discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (două voturi împotrivă), avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
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Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.109/2018 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – PLx 57/2019 a fost 
trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competența Comisiei pentru sănătate și familie  

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

 
Proiectul de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 

privind statutul funcţionarului public parlamentar – PLx 61/2019 a fost 
trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competența Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului. 

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate amendamente care, supuse 
votului, au fost acceptate de membrii comisiei. 

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

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.1/2011 a educaţiei naţionale – Plx 28/2019 a fost trimisă comisiei 
noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei 
pentru învățământ, știință, tineret și sport. 

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

 
Celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi au fost amânate pentru 

şedinţa următoare a comisiei. 
 
În data de 6 martie 2019, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi proiectele amânate 
din şedinţa anterioară. 

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele comisiei. 
 
Propunerea legislativă privind înfiinţarea instituţiei pentru 

promovarea valorilor naţionale "Regele MIHAI I" – Plx 315/2018 a fost 
trimisă comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competența Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 

În cursul dezbaterilor au fost prezentate amendamente care, supuse 
votului, au fost admise de membrii comisiei. 
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (2 voturi împotrivă), avizarea favorabilă a proiectului 
de lege cu amendamente. 
 

În data de 7 martie 2019, 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. 
 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (22) în ziua de 5 martie 2019 au absentat următorii deputaţi: 
Mihăiţă Găină (grup parlamentar PSD), Mara Daniela Calista (grup 
parlamentar PNL), Anişoara Radu (grup parlamentar PSD). 

Conform prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, în locul doamnei deputat Mara Daniela Calista a 
participat domnul deputat Victor Paul Dobre (grup parlamentar PNL), iar în 
locul doamnei deputat Anişoara Radu a participat domnul deputat Lucian-
Eduard Simion (grup parlamentar PSD).  

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Adrian 
Solomon – preşedinte, Dumitru Oprea şi Silviu Vexler – vicepreşedinţi, 
Éva-Andrea Csép şi Violeta Răduţ – secretari, Vasile Axinte, Adrian-
Octavian Dohotaru, Petre-Florin Manole, Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Daniela 
Oteşanu, Claudiu-Vasile Răcuci, Cristian-George Sefer, Cristian-Gabriel 
Seidler, Irinel-Ioan Stativă, Eliza-Mădălina Peţa-Ştefănescu, Lia Olguţa 
Vasilescu, Dan Vîlceanu, Constantin-Cătălin Zamfira. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (22) în zilele de 6 şi 7 martie 2019 au absentat următorii deputaţi: 
Mihăiţă Găină (grup parlamentar PSD), Mara Daniela Calista (grup 
parlamentar PNL), Cristian-Gabriel Seidler (grup parlamentar USR), (grup 
parlamentar PSD). 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Adrian 
Solomon – preşedinte, Dumitru Oprea şi Silviu Vexler – vicepreşedinţi, 
Éva-Andrea Csép şi Violeta Răduţ – secretari, Vasile Axinte, Adrian-
Octavian Dohotaru, Petre-Florin Manole, Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Daniela 
Oteşanu, Anişoara Radu, Claudiu-Vasile Răcuci, Cristian-George Sefer, 
Irinel-Ioan Stativă, Eliza-Mădălina Peţa-Ştefănescu, Lia Olguţa Vasilescu, 
Dan Vîlceanu, Constantin-Cătălin Zamfira. 

  
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
Adrian Solomon     Violeta Răduţ  
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