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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 

 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 19, 20 și 21 martie 2019 
 
 
În perioada 19 – 21 martie 2019, 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. 41/2018 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice – 
PLx 422/2018 

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.197/2012 
privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale - PLx 551/2018 

3. Proiect de Lege pentru completarea Legii 76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă - PLx 
626/2018 

4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au 
dobândit protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, 
precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi 
Spaţiului Economic European - PLx 743/2018 

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.96/2018 privind prorogarea unor termene, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative - PLx 29/2019 

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.103/2018 pentru modificarea art.1 din Legea nr.49/1991 privind 
acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor 
de război – PLx 48/2019 
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7. Lege pentru modificarea şi completarea legii nr.8/2016 privind 
înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile 
persoanelor cu dizabilităţi – PLx 30 2018/2019 

8. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.82/1993 
privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" – PLx 97/2019 

9. Proiect de Lege privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, precum şi modificarea unor 
acte normative – PLx 103/2019. 

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele comisiei. 
 
La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Nicea Mergeani – Secretar de Stat, Ministerul Muncii și Justiției 
Sociale 

- d-na Elena Solomonesc – Secretar de Stat, Ministerul Muncii și Justiției 
Sociale 

- d-l Mălin Mușetescu– guvernator, Administrația Rezervației Biosferei 
"Delta Dunării" 

- d-l Eduard Corjescu –  director general, Ministerul Muncii și Justiției 
Sociale 

- d-na Elena Ispas – director, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
- d-na Elena Dobre – director, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
- d-na Tania Grigore – director, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
- d-na Georgeta Jugănaru – director, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
- d-na Simona Bordeianu – șef serviciu, Ministerul Muncii și Justiției 

Sociale 
- d-l Florin Bucur – director, Ministerul Apărării Naționale 
- d-na Tache Drăgan – șef serviciu, Inspectoratul General pentru Imigrări 
- d-l Cristian Rizoiu – ofițer, Inspectoratul General pentru Imigrări 
- d-l Ion Gibescu – consilier al ministrului, Ministerul Muncii și Justiției 

Sociale 
- d-l Iulian Pope – prim-vicepreședinte, Federația Sanitas din România 
- d-l Mircea Ciocan – vicepreședinte, Federația Sanitas din România. 

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele comisiei. 
 
La începutul dezbaterilor, domnul Adrian Solomon a propus 

introducerea pe ordinea de zi a proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2018 pentru modificarea şi 
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completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice – PLx 422/2018. 

 
De asemenea, domnia sa a propus ca dezbaterile să înceapă cu 

proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.82/1993 
privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" – PLx 97/2019, 
având în vedere prezenţa la dezbateri a domnului Mălin Mușetescu, 
guvernatorul Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării". 

S-a precizat că proiectul de lege a fost trimis comisiei noastre spre 
avizare, dezbaterea pe fond fiind de competența Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități și Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic. 

Domnul guvernator al ARBDD a făcut o scurtă prezentare a iniţiativei 
legislative şi a răspuns întrebărilor adresate de către membrii comisiei. 

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

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale  
- PLx 551/2018 a fost trimis comisiei noastre spre dezbatere pe fond.  

În cadrul discuţiilor au fost prezentate și dezbătute amendamente, 
care, în urma votului exprimat, au fost fie admise, fie respinse. Astfel, 
membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea cu 
amendamente a proiectului de lege. Toate amendamentele se regăsesc în 
raportul comisiei. 

 
Proiectul de Lege pentru completarea Legii 76/2002 privind sistemul 

asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă  
- PLx 626/2018 a fost trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, 
cât și Comisiei juridice, de disciplină și imunități.  

În cadrul discuţiilor a fost prezentat raportul preliminar întocmit şi 
transmis de către Comisia juridică, prin care se propune respingerea 
proiectului de lege. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei și-au însușit soluția adoptată 
de Comisia juridică și au hotărât, cu majoritate de voturi (un vot 
împotrivă), respingerea propunerii legislative. Motivele respingerii se 
regăsesc în raportul comun întocmit de cele două comisii. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au 
dobândit protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, 
precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului 
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Economic European - PLx 743/2018 a fost trimis comisiei noastre spre 
dezbatere pe fond.  

În cadrul discuţiilor a fost prezentat un amendament care, supus 
votului, a fost acceptat. Astfel, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu un amendament, 
care se regăseşte în raportul comisiei. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.96/2018 privind prorogarea unor termene, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative - PLx 29/2019 a fost 
trimis comisiei noastre spre dezbatere pe fond.  

În cadrul discuţiilor au fost prezentate şi dezbătute amendamente 
care, supuse votului, au fost acceptate.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (un vot împotrivă și o abținere), adoptarea proiectului de lege cu 
amendamente, care se regăsesc în raportul comisiei.  

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.103/2018 pentru modificarea art.1 din Legea nr.49/1991 
privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi 
văduvelor de război – PLx 48/2019 a fost trimis spre dezbatere pe fond 
atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru apărare, ordine publică și 
siguranță națională. 

În cadrul dezbaterilor, a fost prezentat raportul preliminar întocmit şi 
transmis de către Comisia pentru apărare, care propune adoptarea 
proiectului de lege cu amendamente. 

Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea 
discutării proiectului de lege şi transmiterea amendamentelor către 
Ministerul Finanţelor Publice pentru evaluarea şi transmiterea impactului 
financiar.  

 
Referitor la Legea pentru modificarea şi completarea legii nr.8/2016 

privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile 
persoanelor cu dizabilităţi – PLx 30 2018/2019, domnul preşedinte a 
precizat că aceasta a fost reînscrisă pe ordinea de zi întrucât, la întocmirea 
raportului, au fost identificate necorelări între amendamentele admise de 
comisie în şedinţa anterioară a comisiei şi alte prevederi din lege, 
nemodificate în cadrul dezbaterilor. 

Astfel, pentru respectarea normelor de tehnică legislativă au fost 
necesare alte amendamente care au impus rediscutarea legii. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, adoptarea legii cu amendamente.   
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Proiectul de Lege privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, precum şi modificarea unor 
acte normative – PLx 103/2019 a fost trimis comisiei noastre spre avizare, 
dezbaterea pe fond fiind de competența Comisiei pentru sănătate și 
familie. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (patru abțineri), avizarea negativă a proiectului de lege. 
 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 41/2018 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice – 
PLx 422/2018 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 şi observaţii, care, supuse 
votului, au fost fie admise, fie respinse.  

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 comisiei. 
 

În ziua de 20 martie 2019, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi activitate sub 
îndrumarea raportorilor, respectiv întocmirea rapoartelor asupra 
proiectelor finalizate.  

 
În ziua de 21 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 19 martie 2019 au absentat următorii deputaţi: 
Mihăiţă Găină (grup parlamentar PSD), Mara Daniela Calista (grup 
parlamentar PNL). 

Conform prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, în locul doamnei deputat Mara Daniela Calista a 
participat doamna deputat Tudoriţa Lungu (grup parlamentar PNL).  

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, 
Cristian-Gabriel Seidler, Irinel-Ioan Stativă, Eliza-Mădălina Peţa-
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Ştefănescu, Lia Olguţa Vasilescu, Dan Vîlceanu, Constantin-Cătălin 
Zamfira. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (22) în zilele de 20 şi 21 martie 2019 au absentat următorii 
deputaţi: Mihăiţă Găină (grup parlamentar PSD), Mara Daniela Calista 
(grup parlamentar PNL), Cristian-Gabriel Seidler (grup parlamentar USR). 

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  

   

 

 

 

 

 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu  
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