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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
 

lucrărilor Comisiei din 15, 16 şi 17 octombrie 2019 
SINTEZA 

 
 
În perioada 15-17 octombrie 2019, Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege pentru modificarea Decretului-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 144/2018 

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 

3. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice – Plx 717/2018 

4. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.78/2014 privind 
reglementarea activităţii de voluntariat în România, precum şi a Legii 
nr.176/2018 privind internshipul – PLx 245/2019 

5. Proiect de Lege pentru completarea art.34 din Legea nr.53/2003 - 
Codul muncii – PLx 354/2019 

6. Propunere legislativă pentru completarea art.95 din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011 – Plx 391/2019 

7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.59/2019 pentru modificarea art.35 din Legea nr.269/2003 privind 
Statutul Corpului dipomatic şi consular al României – PLx 429/2019 

8. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
şi pentru stabilirea unor măsuri financiare în domeniul unor programe 
gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice- 
PLx 435/2019 
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9. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.101 din LEGEA 
nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal – PLx 449/2019. 

 
În data de 15 octombrie 2019, începând cu ora 9.00, Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având pe 
ordinea de zi proiectul de Lege pentru modificarea Decretului-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 
144/2018. 

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele comisiei. 
 
La dezbateri a participat doamna Georgeta Jugănaru, director în 

cadrul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale. 
 
Proiectul de lege supus dezbaterilor a fost retrimis de către Plenul 

Camerei Deputaţilor în şedinţa din 14 octombrie 2019, în vederea 
reexaminării şi întocmirii unui nou raport. 

În cadrul discuţiilor au fost prezentate amendamente, care supuse 
votului, au fost admise. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei prezenţi la dezbateri au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea cu amendamente a 
proiectului de lege. Acestea se regăsesc în raportul înlocuitor întocmit de 
comisie. 

 
Începând cu ora 12.30, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a 

continuat dezbaterea celorlalte proiecte înscrise pe ordinea de zi. 
 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele comisiei. 
 
La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Cătălin Marian Tutilescu - Secretar de Stat, Ministerul Muncii şi 
Justiţiei Sociale 

- d-l Mihai Tomescu - preşedinte, Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Dizabilităţi 

- d-l Eduard Corjescu - director, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale 
- d-na Diana Tenea - director general, Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice 
- d-l Ion Gibescu – consilier ministru, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale 
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- d-l Gheorghe Ivan – consilier, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale 
- d-na Rodica Cristu – consilier, Ministerul Finanţelor Publice 
- d-l Horaţiu Raicu - secretar general, Blocul Naţional Sindical. 

 
Dezbaterile au început cu Legea pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia 
privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi – Plx 30/2018, care a fost 
trimisă pentru reexaminare atât comisiei noastre, cât şi Comisiei pentru 
sănătate şi familie şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi ca urmare 
a Deciziei Curţii Constituţionale nr.64/2019. 

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate amendamente, care supuse 
votului, au fost admise. 

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

 
Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice – Plx 717/2018 a fost 
trimisă comisiei noastre pentru dezbatere pe fond. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au propus amânarea 
propunerii legislative pentru o şedinţă ulterioară. 

Propunerea de amânare a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 
Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.78/2014 privind 

reglementarea activităţii de voluntariat în România, precum şi a Legii 
nr.176/2018 privind internshipul – PLx 245/2019 a fost trimis comisiei 
noastre pentru dezbatere pe fond. 

În cadrul discuţiilor, s-a solicitat constituirea unui grup de lucru 
întrucât este necesară găsirea unor soluţii legislative deoarece aplicarea 
măsurilor propuse, în forma prezentată, nu este posibilă. Astfel, s-a 
propus amânarea dezbaterilor până la finalizarea discuţiilor în cadrul 
grupului de lucru. Cele două propuneri au fost acceptate de membrii 
comisiei, cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de Lege pentru completarea art.34 din Legea nr.53/2003 - 

Codul muncii – PLx 354/2019 a fost trimis comisiei noastre pentru 
dezbatere pe fond. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea  proiectului de lege în forma prezentată 
de Senat. 
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Propunerea legislativă pentru completarea art.95 din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011 – Plx 391/2019 a fost trimisă comisiei pentru avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport. 

În urma finalizării discuţiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (două abţineri), avizarea favorabilă, cu observaţii, a 
propunerii legislative. Acestea se regăsesc în avizul comisiei. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.59/2019 pentru modificarea art.35 din Legea nr.269/2003 
privind Statutul Corpului dipomatic şi consular al României – PLx 429/2019 
a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competenţa Comisiei pentru politică externă.  

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

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative şi pentru stabilirea unor măsuri financiare în domeniul unor 
programe gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice - PLx 435/2019 a fost trimis comisiei pentru avizare, dezbaterea 
fondului fiind de competenţa Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi 
Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului.  

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

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.101 din 
LEGEA nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal – PLx 449/2019 
a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competenţa Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 

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

 
În zilele de 16 şi 17 octombrie 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. 

 
 
În data de 15 octombrie 2019 a absentat domnul deputat Cristian-

George Sefer (grup parlamentar PSD). 
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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, Mara-Daniela 
Calista, Adrian-Octavian Dohotaru, Alin-Ionuţ Arsu, Petre-Florin Manole, 
Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Eliza-Mădălina Peţa-Ştefănescu, 
Claudiu-Vasile Răcuci, 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 (21) în ziua de 16 octombrie 2019 au absentat următorii 
deputaţi: Alin-Ionuţ Arsu, Cristian-Gabriel Seidler (grup parlamentar USR) 
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, Mara-Daniela 
Calista, Adrian-Octavian Dohotaru, Petre-Florin Manole, Eugen Neaţă, 
Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Eliza-Mădălina Peţa-Ştefănescu, Claudiu-
Vasile Răcuci, Irinel-Ioan Stativă, Lia Olguţa Vasilescu, Dan Vîlceanu, 
Constantin-Cătălin Zamfira. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (21) în ziua de 17 octombrie 2019 au absentat următorii 
deputaţi: Alin-Ionuţ Arsu, Cristian-Gabriel Seidler (grup parlamentar USR) 
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, Mara-Daniela 
Calista, Adrian-Octavian Dohotaru, Petre-Florin Manole, Eugen Neaţă, 
Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Eliza-Mădălina Peţa-Ştefănescu, Claudiu-
Vasile Răcuci, Irinel-Ioan Stativă, Lia Olguţa Vasilescu, Dan Vîlceanu, 
Constantin-Cătălin Zamfira. 
 

  
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
Adrian Solomon     Violeta Răduţ  

   
 

 
Întocmit, 
Consultant parlamentar Cristina Turcu 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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