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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 

 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 27 și 28 noiembrie 2019 
 
 
În ziua de 27 noiembrie 2019, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege privind pensiile ocupaţionale – PLx 489/2019 
2. Proiect de Lege pentru stabilirea indicatorilor minimali de 

ierarhizare privind salarizarea personalului din economia 
naţională – PLx 525/2019 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naţionale nr.1/2011 – Plx469/2019 

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul 
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative – PLx 613/2019. 

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele comisiei, care a solicitat la început suplimentarea ordinii de zi 
cu următoarele proiecte: 

1. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 
muncă – Plx 213/2018 

2. Propunere legislativă pentru completarea art.139 din Legea 
nr.53/2003 - Codul muncii şi a art.361 din Legea nr.1/2011 a 
educaţiei naţionale – Plx 618/2019 

3. Proiect de Lege pentru modificarea art. 14 din Legea nr.165/2018 
privind acordarea biletelor de valoare – PLx 417/2019. 
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Propunerea de suplimentare a ordinii de zi a fost acceptată cu 
unanimitate de voturi.   

 
La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Ștefan Daniel Armeanu - vicepreşedinte - Autoritatea de 
Supraveghere Financiară 

- d-l Andrei Dinu - reprezentant - Confederaţia Patronală Concordia 
- d-na Adelina Dabu - senior sdvisor public policy -  Confederaţia 

Patronală Concordia 
- d-na Camelia Nicoară – reprezentant- Coaliţia pentru Dezvoltarea 

României. 
 

Dezbaterile au început cu propunerea legislativă pentru completarea 
Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă – Plx 213/2018, care a fost trimisă comisiei 
noastre pentru dezbatere pe fond. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat un amendament care, supus 
votului, a fost respins. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (două abțineri), adoptarea propunerii legislative în forma prezentată 
de inițiator. 

 
Propunerea legislativă pentru completarea art.139 din Legea 

nr.53/2003 - Codul muncii şi a art.361 din Legea nr.1/2011 a educaţiei 
naţionale – Plx 618/2019 a fost trimisă comisiei noastre spre dezbatere pe 
fond. 

În cadrul discuțiilor, membrii comisiei au solicitat amânarea 
dezbaterilor, întrucât este necesară reanalizarea textului. Propunerea de 
amânare a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea art. 14 din Legea nr.165/2018 

privind acordarea biletelor de valoare – PLx 417/2019 a fost trimis 
comisiei noastre spre dezbatere pe fond. 

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

În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea cu amendamente a proiectului de lege. 

Acestea se regăsesc în raportul comisiei. 
 

Proiectul de Lege privind pensiile ocupaţionale – PLx 489/2019 a fost 
trimisă comisiei noastre spre dezbatere pe fond. 
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În cadrul dezbaterilor au fost prezentate amendamente care, supuse 
votului, au fost admise.  

În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea cu amendamente a proiectului de lege. 

Acestea se regăsesc în raportul comisiei. 
 
Proiectul de Lege pentru stabilirea indicatorilor minimali de ierarhizare 

privind salarizarea personalului din economia naţională – PLx 525/2019 a 
fost trimis comisiei noastre spre dezbatere pe fond. 

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

În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au hotărât cu majoritate 
de voturi (patru voturi împotrivă și o abținere) adoptarea cu 
amendamente a proiectului de lege, care se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 

naţionale nr.1/2011 – Plx469/2019 a fost trimisă comisiei noastre pentru 
avizare, dezbaterea fondului fiind de competența  
Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 
  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au avizat negativ propunerea 
legislativă, cu unanimitate de voturi. 
 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul 
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative – PLx 613/2019 a fost trimis comisiei noastre pentru 
avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului. 

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

În ziua de 28 noiembrie 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. 
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Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (22) în ziua de 27 noiembrie 2019 au absentat următorii 
deputaţi: Silviu Vexler (grup parlamentar al minorităţilor naţionale) şi 
Răcuci Claudiu-Vasile (grup parlamentar PNL). 

 
Conform prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Silviu Vexler (grup 
parlamentar al minorităţilor naţionale) a participat domnul deputat Vasile 
Daniel. 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Adrian 
Solomon – preşedinte, Dumitru Oprea şi Eugen Neaţă– vicepreşedinţi, 
Éva-Andrea Csép şi Violeta Răduţ – secretari, Alin-Ionuţ Arsu, Mara-
Daniela Calista, Adrian-Octavian Dohotaru, Petre-Florin Manole, Mihai Niţă, 
Daniela Oteşanu, Eliza-Mădălina Peţa-Ştefănescu, Cristian-George Sefer, 
Cristian-Gabriel Seidler, Irinel-Ioan Stativă, Teacă Alexandru, Lia Olguţa 
Vasilescu, Dan Vîlceanu, Constantin-Cătălin Zamfira, Mihăiţă Găină. 
 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (22) în ziua de 28 noiembrie 2019 au absentat următorii 
deputaţi: Silviu Vexler (grup parlamentar al minorităţilor naţionale), 
Cristian-Gabriel Seidler (grup parlamentar USR) şi Răcuci Claudiu-Vasile 
(grup parlamentar PNL). 

 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Adrian 
Solomon – preşedinte, Dumitru Oprea şi Eugen Neaţă– vicepreşedinţi, 
Éva-Andrea Csép şi Violeta Răduţ – secretari, Alin-Ionuţ Arsu, Mara-
Daniela Calista, Adrian-Octavian Dohotaru, Petre-Florin Manole, Mihai Niţă, 
Daniela Oteşanu, Eliza-Mădălina Peţa-Ştefănescu, Cristian-George Sefer, 
Irinel-Ioan Stativă, Teacă Alexandru, Lia Olguţa Vasilescu, Dan Vîlceanu, 
Constantin-Cătălin Zamfira, Mihăiţă Găină. 

 

  
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
Adrian Solomon     Violeta Răduţ  

   

 

 

 

 

 
Întocmit, 
Consultant parlamentar Cristina Turcu 
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