
 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
Telefon: 021.414.1130, 021.414.1131; Fax: 021.314.68.69; e-mail: cp07@cdep.ro 

  

 

1/5

COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 

PROCES-VERBAL 
al lucrărilor comisiei din 12, 13, 14 și 15 iunie 2017 

 
 

 
În perioada 12 - 15 iunie 2017 Comisia pentru muncă și protecție 

socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri 
fiscal-bugetare - PLx 126/2017 

2. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.279/2005 privind ucenicia 
la locul de muncă şi a Legii nr.335/2013 privind efectuarea stagiului 
pentru absolvenţii de învăţământ superior - PLx 186/2017 

3. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.94/1992 privind 
organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi – Plx 184/2017 

4. Proiect de Lege privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi 
al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte 
normative – PLx 218/2017 

5. Propunere legislativă pentru completarea art.190 şi 1901 din Legea 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – Plx 222/2017 

6. Document de reflecţie privind dimensiunea socială a Europei – COM 
(2017) 206 

7. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind instituirea 
unui Pilon european al drepturilor sociale – COM (2017) 250 

8. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – O iniţiativă 
pentru sprijinirea echilibrului dintre viaţa profesională şi cea privată a 
părinţilor şi îngrijitorilor care lucrează - COM (2017) 252 

9. Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
echilibrul dintre viaţa profesională şi cea privată a părinţilor şi 
îngrijitorilor şi de abrogare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului - COM 
(2017) 253. 
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În ziua de 12 iunie 2017, începând cu ora 17.00, Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările împreună cu Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci, fiind dezbătut proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2016 privind unele 
măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 
prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare - PLx 
126/2017. 
 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 
preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 

 
La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-na Lia Olguța Vasilescu – ministru, Ministerul Muncii și Justiției 
Sociale 

- d-na Daniela Pescaru - Secretar de Stat, Ministerul Finanțelor Publice 
- dl Alexandru Oprean, Secretar de Stat - Ministerul Culturii și 

Identității Naționale 
- d-na Elena Ispas – director, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
- d-na Anca Iordache - director general, Ministerul Finanțelor Publice 
- d-na Tania Grigore – director, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
- d-l Valeriu Osman – consilier, Ministerul Sănătății 
- d-l Dumitru Costin - președinte, Blocul Național Sindical 
- d-l Horațiu Raicu - vicepreședinte, Blocul Național Sindical 
- d-l Ciprian Văcaru - vicepreședinte, Blocul Național Sindical 
- d-l Marin Florian - vicepreședinte, Consiliul Economic și Social 
- d-l Bogdan Popescu - vicepreședinte, Federația Națională Sindicală 

”ALMA MATER” 
- d-na Luminița Berechet - președinte, Biblioteca Academiei Române 
- d-na Liliana Hudrea - președinte, Sindicatul Bibliotecii Naționale a 

României 
- d-l Valeriu Tabără - vicepreședinte, Academia de Științe Agricole și 

Silvice 
- d-l Andy Nagy - președinte, Sindicatul Național ”Sport și Tineret”. 

 
În cadrul dezbaterilor, au fost prezentate și dezbătute 

amendamente, care au fost fie admise, fie respinse. 
În urma dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât, cu majoritate 

de voturi, adoptarea proiectului de lege, cu amendamente. Acestea se 
regăsesc în raportul comun întocmit de cele două comisii. 

 
În continuare, membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au 

dezbătut proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.279/2005 privind 
ucenicia la locul de muncă şi a Legii nr.335/2013 privind efectuarea 
stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior - PLx 186/2017. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată.  

 
 
 
 



 

3/5

În data de 13 iunie 2017, lucrările comisiei au fost conduse de 
domnul deputat Adrian Solomon, președintele comisiei. 

 
La dezbateri au participat, ca invitaţi, din partea Ministerului 

Finanţelor Publice, doamna Monica Bizon – director adjunct şi doamna 
Ileana Monica Julean - consilier. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.94/1992 privind 

organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi - Plx 184/2017 a fost trimisă 
comisiei pentru avizare, dezbaterea pe fond fiind de competenţa Comisiei 
pentru buget, finanţe şi bănci. 

În urma finalizării discuţiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea negativă a propunerii legislative. 

 
Proiectul de Lege privind auditul statutar al situaţiilor financiare 

anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor 
acte normative – PLx 218/2017 a fost trimis comisiei pentru avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru buget, finanţe şi 
bănci. 

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

 
Propunerea legislativă pentru completarea art.190 şi 1901 din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – Plx 222/2017 a fost 
dezbătută şi avizată negativ cu unanimitate de voturi. 

 
În continuare, au fost prezentate membrilor comisiei documentele 

înscrise la punctele 6 şi 7 pe ordinea de zi.  
În urma finalizării discuţiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, întocmirea unor proiecte de opinie favorabile, care 
vor fi transmise Comisiei pentru afaceri europene, potrivit procedurii 
parlamentare. 

 
În data de 14 iunie 2017, Comisia pentru muncă și protecție 

socială a dezbătut Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – 
O iniţiativă pentru sprijinirea echilibrului dintre viaţa profesională şi cea 
privată a părinţilor şi îngrijitorilor care lucrează - COM (2017) 252. 

În urma discuţiilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, întocmirea unui proiect de opinie favorabil, care va fi transmis 
Comisiei pentru afaceri europene, potrivit procedurii parlamentare. 

 
De asemenea, cu privire la propunerea de Directivă a Parlamentului 

European şi a Consiliului privind echilibrul dintre viaţa profesională şi cea 
privată a părinţilor şi îngrijitorilor şi de abrogare a Directivei 2010/18/UE a 
Consiliului - COM (2017) 253, membrii comisiei au examinat fondul şi 
respectarea principiului subsidiarităţii. 

În urma discuţiilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, întocmirea unui proiect de opinie favorabil, care va fi transmis 
Comisiei pentru afaceri europene, potrivit procedurii parlamentare. 
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În ziua de 15 iunie 2017, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu individual, fiind 
distribuite membrilor comisiei proiectele de acte normative transmise 
comisiei pentru avizare sau dezbatere pe fond. 

 
Din numărul total al membrilor comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (25) în ziua de 12 iunie 2017 au absentat domnul deputat Adrian-
Octavian Dohotaru (grup parlamentar USR), doamna deputat Luminiţa-
Maria Jivan (grup parlamentar PSD), doamna deputat Tudoriţa Lungu 
(grup parlamentar PNL), doamna deputat Rovana Plumb (grup 
parlamentar PSD) - ministru şi domnul deputat Glad-Aurel Varga (grup 
parlamentar PNL). 

Conform prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, în locul doamnei deputat Luminiţa-Maria Jivan a 
participat doamna deputat Eliza Mădălina Peţa (grup parlamentar PSD), iar 
în locul doamnei deputat Rovana Plumb a participat domnul deputat Aurel 
Căciulă (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, Ionela Viorela Dobrică, Eugen Neaţă, Mihai Niţă, 
Corneliu Olar, Daniela Oteşanu, Anişoara Radu, Florin-Claudiu Roman, 
Cristian-George Sefer, Cristian-Gabriel Seidler, Irinel-Ioan Stativă, Lia 
Olguţa Vasilescu, Constantin-Cătălin Zamfira. 

 
Din numărul total al membrilor comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (25) în ziua de 13 iunie 2017 a absentat doamna deputat Rovana 
Plumb (grup parlamentar PSD) - ministru. 

Conform prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, în locul doamnei deputat Rovana Plumb a 
participat domnul deputat Aurel Căciulă (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, Ionela Viorela Dobrică, Adrian-Octavian Dohotaru, 
Luminiţa-Maria Jivan, Tudoriţa Lungu, Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Corneliu 
Olar, Daniela Oteşanu, Anişoara Radu, Florin-Claudiu Roman, Cristian-
George Sefer, Cristian-Gabriel Seidler, Irinel-Ioan Stativă, Glad-Aurel 
Varga, Lia Olguţa Vasilescu, Constantin-Cătălin Zamfira. 

 
Din numărul total al membrilor comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (21) în ziua de 14 iunie 2017 au absentat doamna deputat Rovana 
Plumb (grup parlamentar PSD) – ministru, domnul deputat Cristian-Gabriel 
Seidler (grup parlamentar USR) şi doamna deputat Lia Olguţa Vasilescu 
(grup parlamentar PSD) – ministru. 

Conform prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, în locul doamnei deputat Rovana Plumb a 
participat domnul deputat Aurel Căciulă (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, Vasile Axinte, 
Mara-Daniela Calista, Ionela Viorela Dobrică, Adrian-Octavian Dohotaru, 
Luminiţa-Maria Jivan, Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Anişoara 
Radu, Cristian-George Sefer, Irinel-Ioan Stativă, Constantin-Cătălin 
Zamfira. 

 
Din numărul total al membrilor comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (21) în ziua de 15 iunie 2017 au absentat doamna deputat Rovana 
Plumb (grup parlamentar PSD) – ministru şi doamna deputat Lia Olguţa 
Vasilescu (grup parlamentar PSD) – ministru. 

Conform prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, în locul doamnei deputat Rovana Plumb a 
participat domnul deputat Aurel Căciulă (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, Ionela Viorela Dobrică, Adrian-Octavian Dohotaru, 
Luminiţa-Maria Jivan, Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Anişoara 
Radu, Cristian-George Sefer, Cristian-Gabriel Seidler, Irinel-Ioan Stativă, 
Constantin-Cătălin Zamfira. 

 
 
 

PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Adrian Solomon     Csép Éva Andrea 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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