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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 11, 12 şi 13 iunie 2019 

 
 
În data de 11 iunie 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.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 

2. Proiect de Lege pentru modificarea art.4 din Decretul-lege nr.118/1990 
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive 
politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum 
şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri – PLx 
225/2019 

3. Proiect de Lege pentru modificarea art.56 alin.(1) lit.a) din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – PLx 98/2019 

4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2004 
privind procedura adopţiei, precum şi pentru abrogarea art.5 alin.(7) 
lit.ş) şi cc) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.11/2014 privind 
adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice 
centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative – 
PLx 736/2018 

5. Propunere legislativă privind dialogul social – Plx 715/2018. 
 
La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Nicea Mergeani – Secretar de Stat, Ministerul Muncii şi Justiţiei 
Sociale 

- d-na Gabriela Coman – preşedinte, Autoritatea Naţională pentru 
Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie 

- d-l Adrian Chiotan – preşedinte, Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Dizabilităţi 

- d-na Georgeta Jugănaru – director, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale 
- d-l Serghei Mesaroş - director, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale 
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- d-na Greta Ioniţă – director general adjunct, Casa Naţională de Pensii 
Publice 

- d-na Tatiana Nicolau – director, Casa Naţională de Pensii Publice  
- d-l Florin Bucur – şef serviciu, Ministerul Apărării Naţionale 
- d-na Nicoleta Curelaru – şef serviciu juridic, Autoritatea Naţională 

pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie 
- d-na Claudia Butuza - consilier, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale 
- d-l Costin Dumitru - preşedinte, Blocul Naţional Sindical 
- d-na Florica Vasilescu – preşedinte, IndustriALL BNS 
- d-l Florian Marin – preşedinte, Federaţia Sindicatelor Libere din 

România 
- d-l Dan Băjan – preşedinte, Federaţia Sindicatelor din Construcţii de 

Maşini 
- d-l Achille Costin Duţu – preşedinte, Federaţia Sindicatelor Libere din 

Chimie şi Petrochimie 
- d-l Marian Stoicescu – preşedinte executiv, CSN MERIDIAN 
- d-l Liviu Apostoiu – prim vicepreşedinte, CNS Cartel Alfa 
- d-l Simion Hăncescu – vicepreşedinte, Confederaţia Sindicatelor  
- d-l Mihai Cristian – consilier juridic, Blocul Naţional Sindical 
- Democratice din România 
- d-l Raicu Horaţiu – secretar general, Blocul Naţional Sindical. 
- d-na Liliana Glinţa – consilier juridic, Confederaţia Sindicatelor 

Democratice din România 
- d-l Alin Stoica – consilier, Confederaţia Patronală Concordia 
- d-l Eduard Floria – coordonator, Confederaţia Patronală Concordia 
- d-l Andrei Dina – reprezentant, Confederaţia Patronală Concordia 
- d-na Virginia Stan – membru, Confederaţia Patronală Concordia 
- d-na Judith Kis – consilier, Confederaţia Patronală Concordia 
- d-na Angelica Stancu – membru, Confederaţia Patronală Concordia 
- d-na Adelina Dabu – public policy senior advisor, Confederaţia 

Patronală Concordia 
- d-na Teodora Stoian – consultant, Camera de Comerţ şi Industrie 

Româno-Germană 
- d-l Marius Eftimie – reprezentant, Consiliul Investitorilor Străini (FIC) 
- d-l Dumitru Vieru – consilier juridic, Consiliului Naţional al 

Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România 
- d-na Ana Bontea – director, Consiliului Naţional al Întreprinderilor 

Private Mici şi Mijlocii din România 
- d-na Victoria Stoiciu – cooordonator de proiect, Fundaţia Friedrich Ebert 

România 
- d-na Amelia Popescu – director, CONPIROM 

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele comisiei. 
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Dezbaterile au început la ora 16.00, cu proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă 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, 
care a fost trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât şi 
Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 
 În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar primit de 
la Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, prin care 
s-a propus adoptarea proiectului de lege cu amendamente. 
 În urma discuţiilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (trei abţineri), adoptarea cu amendamente a proiectului de lege. 
Amendamentele se regăsesc în raportul comun al celor două comisii.  
 
 Proiectul de Lege pentru modificarea art.4 din Decretul-lege 
nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din 
motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, 
precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri – PLx 
225/2019 a fost transmis comisiei noastre spre dezbatere pe fond.  
 În cadrul dezbaterilor au fost prezentate amendamente, de către 
domnul deputat Silviu Vexler. 
 În urma discuţiilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, amânarea dezbaterilor pentru şedinţa următoare a comisiei, în 
scopul analizării amendamentelor propuse. 
 
 Proiectul de Lege pentru modificarea art.56 alin.(1) lit.a) din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – PLx 98/2019 a fost 
trimis comisiei noastre spre dezbatere pe fond.  
 În urma discuţiilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată. 
 
 De la ora 17.00, s-a desfăşurat şedinţa comună a Comisiei pentru 
muncă şi protecţie socială şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 
 Pe ordinea de zi a şedinţei comune s-a aflat proiectul de Lege 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2004 privind procedura 
adopţiei, precum şi pentru abrogarea art.5 alin.(7) lit.ş) şi cc) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.11/2014 privind adoptarea unor 
măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative – PLx 736/2018, care a 
fost trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât şi Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi. 
 În cadrul dezbaterilor, doamna Gabriela Coman, preşedintele 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, a 
prezentat punctul de vedere al Guvernului asupra proiectului de lege. 
De asemenea, au fost prezentate puncte de vedere din partea iniţiatorilor 
de amendamente. 
 În urma discuţiilor, membrii comisiilor au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară, în scopul 
analizării amendamentelor prezentate. 
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 De la ora 18.00, a avut loc şedinţa Comisiei pentru muncă şi 
protecţie socială.  
 Dezbaterile au vizat propunerea legislativă privind dialogul social – 
Plx 715/2018 care a fost trimisă comisiei noastre spre dezbatere pe fond. 
 La dezbateri au participat ca invitaţi reprezentanţi ai organizaţiilor 
sindicale şi patronale. În cursul dezbaterilor, au fost dezbătute 
amendamentele depuse la comisie asupra proiectului de act normativ. 
 În urma discuţiilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative pentru o dată 
ulterioară, cu scopul de a finaliza discutarea textului. 
 
 În data de 12 iunie 2019, de la ora 10.00, s-a desfăşurat şedinţa 
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 
 Dezbaterile au avut ca scop reanalizarea proiectului de Lege pentru 
modificarea art.56 alin.(1) lit.a) din Legea nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice – PLx 98/2019 care a fost retrimis comisiei de 
către Plenul Camerei Deputaţilor. 
 În cursul dezbaterii, au fost prezentate amendamente care, supuse 
votului, au fost admise. 
 În urma discuţiilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, adoptarea cu amendamente a proiectului de lege. Amendamentele 
se regăsesc în raportul de înlocuire întocmit de comisie.  
 
 De asemenea, a fost analizat proiectul de Lege pentru modificarea 
art.4 din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi 
persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu 
începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori 
constituite în prizonieri – PLx 225/2019, amânat din ziua precedentă. 
 În urma discuţiilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, adoptarea cu amendamente a proiectului de lege. Amendamentele 
se regăsesc în raportul comisiei. 
  
 În data de 13 iunie 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 11 iunie 2019 au absentat următorii deputaţi: 
Petre-Florin Manole (grup parlamentar PSD) şi Cristian-George Sefer (grup 
parlamentar PSD). 

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, Adrian-Octavian Dohotaru, Eugen Neaţă, Mihai Niţă, 
Daniela Oteşanu, Anişoara Radu, Claudiu-Vasile Răcuci, Cristian-Gabriel 
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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 12 şi 13 iunie 2019 au absentat următorii 
deputaţi: Petre-Florin Manole (grup parlamentar PSD), Cristian-George 
Sefer (grup parlamentar PSD) şi Cristian-Gabriel Seidler (grup 
parlamentar USR). 

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, Adrian-Octavian Dohotaru, Eugen Neaţă, Mihai Niţă, 
Daniela Oteşanu, Anişoara Radu, Claudiu-Vasile Răcuci, Irinel-Ioan 
Stativă, Eliza-Mădălina Peţa-Ştefănescu, Lia Olguţa Vasilescu, Dan 
Vîlceanu, Constantin-Cătălin Zamfira. 

 
 
 
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
Adrian Solomon     Violeta Răduţ  

   

 

 

 
 
 
Întocmit, 
Consultant Alina Alexandra Iordache 
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