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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
 

lucrărilor Comisiei din 17, 18 și 19 septembrie 2019 
SINTEZA 

 
În perioada 17-19 septembrie 2019, Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

1. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.72/2016 
privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 
ale avocaţilor – Plx 262/2017 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.217/2000 privind 
aprobarea coşului minim de consum lunar – Plx 263/2018 

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative privind funcţionarii publici – PLx 488/2018 

4. Propunere legislativă pentru modificarea art.38 din Legea 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice – 526/2018 

5. Propunere legislativă privind stimularea prezentării gravidelor 
la consultaţii prenatale – Plx 556/2018 

6. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.52/ 2011 privind 
exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de 
zilieri – PLx 701/2018 

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului – Plx 91/2019 

8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
concediului paternal nr.210/1999 – Plx 107/2019 
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9. Propunere legislativă pentru desfiinţarea Secţiei pentru 
investigarea infracţiunilor din justiţie din cadrul Parchetului de 
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Plx 288/2019 

10. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă nr.59/2000 privind Statutul 
personalului silvic – PLx 357/2019 

11. Propunere legislativă pentru completarea Legii 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 
completările ulterioare – Plx 358/2019 

12. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
art.146 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal – Plx 
360/2019 

13. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei 
nr.124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor 
medicale – Plx 363/2019 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- D-l Cătălin Marian Tutilescu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii 
și Justiției Sociale 

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

- D-na Mihaela Grecu – director, Ministerul Muncii și Justiției 
Sociale 

- D-l Ion Gibescu – director, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
- D-l Paul Niculescu – consilier, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
- D-l Rîpanu Klaus -  șef serviciu Metodologie, Casa de Asigurări a 

Avocaților 
- D-l Ștefan Guga – expert, SYNDEX 
- D-na Victoria Stoiciu – expert, FES România 
- D-l Cristian Anghilina – consilier juridic, ANPDCA 
- D-l Matei Dobrovie – deputat, Camera Deputaților 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 
preşedintele comisiei. 

 
        În data de 17 septembrie, dezbaterile au început cu propunerea 
legislativă pentru completarea Legii nr.72/2016 privind sistemul de pensii 
şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor – Plx 262/2017 care a 
fost înaintată comisiei noastre spre dezbatere pe fond. 
 În cadrul dezbaterilor, a fost prezentat un amendament care, supus 
votului, a fost admis.  
 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, adoptarea cu amendamente a propunerii legislative. 
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 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.217/2000 privind aprobarea coşului minim de 
consum lunar – Plx 263/2018 a fost înaintată comisiei noastre spre 
dezbaterea fondului. 
 În cadrul dezbaterilor, a fost prezentat un studiu referitor la criteriile 
de fundamentare a valorii de referință a coșului minim pentru o viață 
decentă, realizat de Ștefan Guga, expert în cadrul SYNDEX.  
 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, amânarea discuțiilor privind propunerea legislativă. 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative privind funcţionarii publici – PLx 488/2018 a fost trimis spre 
dezbatere pe fond atât comisiei noastre cât și Comis iei pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului. 

În cadrul dezbaterilor, a fost prezentat raportul preliminar de 
respingere de la Comisia de administrație și amenajarea teritoriului.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei și -au însușit opinia Comisiei 
de administrație publică și amenajarea teritoriului și au hotărât, cu 
majoritate de voturi (1 vot împotrivă și 1 abținere), respingerea 
proiectului de lege. 

Propunerea legislativă pentru modificarea art.38 din Legea 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice – 
526/2018 a fost trimisă comisiei noastre spre dezbatere pe fond. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, respingerea propunerii legislative. 

Propunerea legislativă privind stimularea prezentării gravidelor la 
consultaţii prenatale – Plx 556/2018 a fost înaintată comisiei noastre spre 
dezbatere pe fond.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi(2 abțineri), respingerea propunerii legislative. 

Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.52/ 2011 privind 
exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri – PLx 
701/2018 a fost trimis comisiei noastre pentru dezbaterea fondului. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, amânarea discuțiilor privind proiectul de lege. 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului – Plx 
91/2019 a fost înaintată spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre cât 
și Comisiei juridice, de disciplină și imunități.  
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, respingerea propunerii legislative. Raportul preliminar de 
respingere va fi trimis către Comisia juridică, de disciplină și imunități. 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
concediului paternal nr.210/1999 – Plx 107/2019 a fost trimisă comisiei 
noastre pentru dezbatere pe fond.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, amânarea discuțiilor privind propunerea legislativă.  

Propunerea legislativă pentru desfiinţarea Secţiei pentru investigarea 
infracţiunilor din justiţie din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie – Plx 288/2019 a fost trimisă comisiei noastre spre 
avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (6 voturi împotrivă, 8 voturi pentru), acordarea unui aviz 
nefavorabil. 

Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă nr.59/2000 privind Statutul personalului silvic – PLx 357/2019 a 
fost trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competența Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
și servicii specifice.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, acordarea unui aviz nefavorabil.  

Propunerea legislativă pentru completarea Legii 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare – 
Plx 358/2019 a fost înaintată comisiei noastre spre avizare, dezbaterea 
fondului fiind de competența Comisiei pentru sănătate și familie.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, acordarea unui aviz nefavorabil.  

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.146 din 
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal – Plx 360/2019 a fost trimisă 
comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența 
Comisiei pentru buget, finanțe și bănci.  
 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (1 vot împotrivă), acordarea unui aviz nefavorabil. 

 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei nr.124/1998 
privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale – Plx 363/2019 a 
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fost înaintată comisiei noastre spre avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competența Comisiei pentru sănătate și familie. 
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi 
(1 vot împotrivă), acordarea unui aviz nefavorabil.  

În datele de 18 și 19 septembrie 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 17 septembrie au absentat următorii deputaţi: D-
na Daniela Oteșanu, înlocuită de d -l Mărgărit Mitică Marius (grup 
parlamentar PSD). 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Adrian 
Solomon – preşedinte, Mihăiță Găină, Dumitru Oprea şi Silviu Vexler – 
vicepreşedinţi, Éva-Andrea Csép şi Violeta Răduţ – secretari, Arsu Alin 
Ionuț, Mara-Daniela Calista, Adrian-Octavian Dohotaru, Petre Florin 
Manole, Eugen Neaţă, Mihai Niță, Eliza-Mădălina Peța-Ștefănescu, Claudiu-
Vasile Răcuci, Cristian-George Sefer, Cristian-Gabriel Seidler, Irinel-Ioan 
Stativă, Lia Olguţa Vasilescu, Dan Vîlceanu, Constantin-Cătălin Zamfira. 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (22) în zilele de 18-19 septembrie a absentat dl. deputat 
Cristian-Gabriel Seidler (grup parlamentar USR). 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Adrian 
Solomon – preşedinte, Mihăiță Găină, Dumitru Oprea şi Silviu Vexler – 
vicepreşedinţi, Éva-Andrea Csép şi Violeta Răduţ – secretari, Arsu Alin-
Ionuț, Mara-Daniela Calista, Adrian-Octavian Dohotaru, Petre Florin 
Manole, Eugen Neaţă, Mihai Niță,  Daniela Oteşanu, Eliza-Mădălina Peța -
Ștefănescu, Claudiu-Vasile Răcuci, Cristian-George Sefer, Irinel-Ioan 
Stativă, Lia Olguţa Vasilescu, Dan Vîlceanu, Constantin-Cătălin Zamfira. 

  
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
Adrian Solomon     Violeta Răduţ  

   
 
 
 
Întocmit, 

                                                                                  Alexandra Iordache, consultant 
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