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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 

SINTEZA 
lucrărilor comisiei din 15 și 16 februarie 2017 

 
 

În perioada 15-16 februarie 2017, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

1. Propunere legislativă privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor 
profesionale – Plx 750/2015 

2. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 
muncă – Plx 731/2015 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.76 
din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă – Plx 751/2015 

4. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 
muncă – Plx 36/2016 

5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare – 
Plx 440/2016 

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare – 
Plx 443/2016 

7. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.416/2001 privind 
venitul minim garantat – Plx 130/2016 

8. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.6 din Legea 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat – Plx 187/2016 

9. Proiectul Legii sindicatelor – Plx 253/2016 
10. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii – Plx 558/2014 
11. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în 
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perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr.92/2012 – Plx 
118/2016 

12. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi 
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate – Plx 133/2016 

13. Proiect de Lege privind pensiile ocupaţionale – Plx 586/2014 
14. Proiect de Lege pentru completarea art.165 din Legea nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice – Plx 173/2015 
15. Propunere legislativă pentru completarea art.102 din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – Plx 489/2015 
16. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice – Plx 88/2016 
17. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 
fonduri publice – Plx 708/2015 

18. Proiect de Lege pentru modificarea Anexei nr. 1 la Legea- cadru 
nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 
fonduri publice – Plx 786/2015 

19. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.460/2003 privind 
exercitarea profesiunilor de biochemist, biolog şi chemist, înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi 
Chimiştilor în sistemul sanitar din România – Plx 289/2016 

20. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier 
juridic precum şi a Legii nr.200 din 2004 privind recunoaşterea 
diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate 
din România, cu modificările şi completările ulterioare – Plx 
304/2016 

21. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice pe anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul 
cheltuielilor publice – Plx 398/2016 

22. Proiect de Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 65 din Legea nr. 
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap – Plx 779/2015 

23. Propunere legislativă pentru completarea art.1 din Legea nr.44/1994 
privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi 
văduvelor de război – Plx 732/2015 

24. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului – 
Plx 792/2015 

25. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară 
pentru creşterea copiilor – Plx 874/2015 

26. Proiect de Lege pentru completarea art.9 al Titlului XI din Legea 
nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, 
precum şi unele măsuri adiacente – Plx 896/2015 

27. Proiect de Lege privind instituirea obligaţiei elaborării, aprobării şi 
aplicării Strategiei de dezvoltare economică şi socială a României pe 
termen lung – Plx 274/2016 
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28. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.76/2016 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Direcţiei Generale de Protecţie Internă a Ministerului 
Afacerilor Interne – Plx 9/2017 

29. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.78/2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei 
de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi 
Terorism, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative – Plx 10/2017 

30. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.81/2016 privind modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naţionale nr.1/2011 – Plx 11/2017 

31. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.55/2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale 
de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România-S.A. şi înfiinţarea 
Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere S.A., precum şi modificarea 
şi completarea unor acte normative – Plx 26/2017 

32. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.61/2016 pentru modificarea şi completarea Legii 
educaţiei şi sportului nr.69/2000 – Plx 28/2017 

33. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.79/2016 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – Plx 29/2017 

34. Proiect de Lege pentru completarea art.14 din Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale – Plx 
41/2017 

35. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătăţii – Plx 43/2017 

36. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii – Plx 45/2017 

37. Proiect de Lege privind aprobarea Programului "Case sociale în 
mediul rural" – Plx 46/2017 

38. Proiect de Lege privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri financiare – Plx 56/2017 

39. Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.209/2015 
privind anularea unor obligaţii fiscale – Plx 63/2017 

40. Proiect de Lege pentru înfiinţarea Autorităţii Române pentru 
Siguranţa Rutieră – ARSR – Plx 91/2017 

41. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/ 
2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie – Plx 
93/2017 

42. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor- 
Programul de lucru al Comisiei pentru 2017 - Construirea unei 
Europe care le oferă cetățenilor săi protecție, îi ajută să își afirme 
drepturile și îi apără – COM (710) 2016. 
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În data de 15 februarie, lucrările au fost conduse de domnul 
deputat Adrian Solomon, preşedintele comisiei. 

 
La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-na Ileana Ciutan – președinte, Casa Națională de Pensii Publice 
- d-l Adrian Dobre – Secretar de Stat, Ministerul Muncii şi Justiţiei 

Sociale 
- d-l Marius Sepi – Secretar de Stat, Ministerul Consultării Publice și 

Dialogului Social 
- d-na Elena Ispas – director, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale 
- d-na Mihaela Grecu – director, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale 
- d-na Tania Grigore  - director, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale 
- d-l Gheorghe Ivan – șef serviciu, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale 
- d-l Ciprian Dragomir – director adjunct, Ministerul Consultării Publice 

și Dialogului Social 
- d-l Marin Nucu – director, Ministerul Afacerilor Interne 
- d-l Lavinia Bratu – șef serviciu, Ministerul Afacerilor Interne 
- d-na Gabriela Stănicioiu – consilier,  Ministerul Finanţelor Publice 
- d-na Anda Mitu – consilier juridic, Ministerul Justiției 
- d-na Cristina Irimia – consilier juridic, Ministerul Justiției 
- d-na Alina Mahera - consilier juridic, Autoritatea Națională pentru 

Protecția Drepturilor Copilului și Adopție. 
 

Dezbaterile au început cu propunerea legislativă privind organizarea 
şi desfăşurarea stagiilor profesionale – Plx 750/2015, care a fost trimisă 
comisiei noastre pentru dezbatere pe fond.  

În urma discuțiilor, membrii comisiei au hotărât amânarea 
propunerii legislative pentru o ședință ulterioară. 

 
Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind 

sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă – 
Plx 731/2015 a fost trimisă comisiei pentru dezbatere pe fond. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative. Motivele 
respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.76 

din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă – Plx 751/2015 a fost trimisă comisiei 
pentru dezbatere pe fond. 

În urma discuțiilor, membii comisiei au respins propunerea 
legislativă, cu unanimitate de voturi. Motivele respingerii se regăsesc în 
raportul comisiei. 
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Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă – 
Plx 36/2016 a fost trimisă comisiei pentru dezbatere pe fond. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative. Motivele 
respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare – Plx 
440/2016 a fost trimisă comisiei pentru dezbatere pe fond. 

În urma discuțiilor, membrii comisiei au hotărât respingerea 
propunerii legislative, cu unanimitate de voturi. Motivele respingerii se 
regăsesc în raportul comisiei. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare – Plx 
443/2016 a fost trimisă comisiei pentru dezbatere pe fond. 

În urma discuțiilor, membrii comisiei au hotărât respingerea 
propunerii legislative, cu unanimitate de voturi. Motivele respingerii se 
regăsesc în raportul comisiei. 

 
Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.416/2001 privind 

venitul minim garantat – Plx 130/2016 a fost trimisă comisiei pentru 
dezbatere pe fond. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative. Motivele 
respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.6 din Legea 

nr.416/2001 privind venitul minim garantat – Plx 187/2016 a fost trimis 
comisiei noastre pentru dezbatere pe fond. 

În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, respingerea proiectului de lege. Motivele respingerii 
se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Proiectul Legii sindicatelor – Plx 253/2016 a fost trimis comisiei 

noastre pentru dezbatere pe fond. 
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au respins proiectul de lege, 

cu unanimitate de voturi. Motivele respingerii se regăsesc în raportul 
comisiei. 
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Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – Plx 558/2014 a fost 
trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru 
sănătate și familie. 

În urma discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, respingerea proiectului de lege. Motivele respingerii se regăsesc în 
raportul preliminar întocmit şi transmis Comisiei pentru sănătate şi familie, 
în vederea finalizării dezbaterilor și întocmirii raportului comun. 

 
Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada 
sezonului rece, aprobată prin Legea nr.92/2012 – Plx 118/2016  a fost 
trimisă comisiei noastre pentru dezbatere pe fond. 

În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative. Motivele 
respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile 
de asigurări sociale de sănătate – Plx 133/2016 a fost trimisă spre 
dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru sănătate și 
familie. 

În urma discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, respingerea propunerii legislative. Motivele respingerii se regăsesc 
în raportul preliminar întocmit şi transmis Comisiei pentru sănătate şi 
familie, în vederea finalizării dezbaterilor și întocmirii raportului comun. 

 
Proiectul de Lege privind pensiile ocupaţionale – Plx 586/2014 a fost 

trimis comisiei pentru dezbatere pe fond. 
În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, respingerea proiectului de lege. Motivele respingerii 
se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Proiectul de Lege pentru completarea art.165 din Legea nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice – Plx 173/2015 a fost retrimis de 
către plenul Camerei Deputaților, în vederea reexaminării fondului și 
întocmirii unui nou raport. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, menținerea soluției de respingere a proiectului de 
lege. Motivele respingerii se regăsesc în raportul suplimentar întocmit.  

 
Propunerea legislativă pentru completarea art.102 din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – Plx 489/2015 a 
fost trimisă comisiei noastre pentru dezbatere pe fond. 
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În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative. Motivele 
respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice – Plx 88/2016 a fost trimisă comisiei 
noastre pentru dezbatere pe fond. 

În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative. Motivele 
respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice – Plx 708/2015 a fost trimisă comisiei noastre pentru dezbatere pe 
fond. 

În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative. Motivele 
respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea Anexei nr. 1 la Legea- cadru 

nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice – Plx 786/2015 a fost trimis comisiei noastre pentru dezbatere pe 
fond. 

În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au respins proiectul 
de lege, cu unanimitate de voturi. Motivele respingerii se regăsesc în 
raportul comisiei. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.460/2003 privind 

exercitarea profesiunilor de biochemist, biolog şi chemist, înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi 
Chimiştilor în sistemul sanitar din România – Plx 289/2016 a fost trimisă 
spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru 
sănătate și familie. În cadrul dezbaterilor, a fost prezentat raportul 
preliminar întocmit de Comisia pentru sănătate și familie. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii  comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi, însuşirea soluţiei adoptate de Comisia pentru 
sănătate şi familie, respectiv respingerea propunerii legislative. Motivele 
respingerii se regăsesc în raportul comun întocmit. 

 
Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 

nr.514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic 
precum şi a Legii nr.200 din 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi 
calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu 
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modificările şi completările ulterioare – Plx 304/2016 a fost trimisă spre 
dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru 
învățământ, știință, tineret și sport și Comisiei juridice, de disciplină și 
imunități. 

În cadrul dezbaterilor, a fost prezentat raportul preliminar întocmit 
de Comisia juridică de disciplină şi imunităţi. Membrii comisiei au hotărât, 
cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor cu o săptămână şi pentru 
a fi discutată împreună cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport. 

 
Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice pe anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor 
publice – Plx 398/2016 a fost trimisă spre dezbatere pe fond atât comisiei 
noastre, cât și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative. Motivele 
respingerii se regăsesc în raportul preliminar întocmit şi transmis Comisiei 
pentru buget, finanţe şi bănci, în vederea finalizării dezbaterilor și 
întocmirii raportului comun. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 65 din Legea 

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap – Plx 779/2015 a fost trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei 
noastre, cât și Comisiei pentru sănătate și familie.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, respingerea proiectului de lege. Motivele respingerii 
se regăsesc în raportul preliminar întocmit şi transmis Comisiei pentru 
sănătate şi familie, în vederea finalizării dezbaterilor și întocmirii raportului 
comun. 

 
Propunerea legislativă pentru completarea art.1 din Legea 

nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale 
invalizilor şi văduvelor de război – Plx 732/2015 a fost trimisă comisiei 
noastre pentru dezbatere pe fond. 

În urma discuțiilor, membrii comisiei au respins propunerea 
legislativă, cu majoritate de voturi (4 abţineri). Motivele respingerii se 
regăsesc în raportul comisiei. 

 
Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 

nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului – Plx 
792/2015 a fost trimisă atât comisiei noastre, cât și Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități. 
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În cadrul discuţiilor a fost prezentat raportul preliminar transmis de 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. În urma finalizării dezbaterilor, 
membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, însuşirea soluţiei 
adoptate de Comisia juridică, respectiv respingerea propunerii legislative. 
Motivele respingerii se regăsesc în raportul comun întocmit. 
                      

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru 
creşterea copiilor – Plx 874/2015 a fost trimisă comisiei noastre pentru 
dezbatere pe fond. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au respins propunerea 
legislativă, cu unanimitate de voturi. Motivele respingerii se regăsesc în 
raportul comisiei. 

 
Proiectul de Lege pentru completarea art.9 al Titlului XI din Legea 

nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi 
unele măsuri adiacente – Plx 896/2015 a fost trimis spre dezbatere pe 
fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei juridice, de disciplină și 
imunități.  

În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, amânarea proiectului de lege pentru o ședință 
ulterioară.  

 
Proiectul de Lege privind instituirea obligaţiei elaborării, aprobării şi 

aplicării Strategiei de dezvoltare economică şi socială a României pe 
termen lung – Plx 274/2016 a fost trimis spre dezbatere pe fond atât 
comisiei noastre, cât și Comisiei pentru politică economică, reformă și 
privatizare. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au respins proiectul de lege, 
cu unanimitate de voturi. Motivele respingerii se regăsesc în raportul 
preliminar întocmit şi transmis Comisiei pentru politică economică, în 
vederea finalizării dezbaterilor şi întocmirii raportului comun.  

 
Celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi au fost amânate pentru 

şedinţa următoare a comisiei. 
 
În data de 16 februarie 2017, lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Adrian Solomon, președintele comisiei. 
 
Dezbaterilor au început cu proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.76/2016 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Protecţie Internă a 
Ministerului Afacerilor Interne – Plx 9/2017, care a fost trimis comisiei 
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pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisiei pentru apărare, 
ordine publică și siguranță națională.  

În urma discuțiilor, membrii comisiei au propus amânarea 
dezbaterilor pentru o ședință ulterioară. 

Supusă votului, propunerea a fost acceptată cu unanimitate de 
voturi. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.78/2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de 
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative – Plx 
10/2017 a fost trimis comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competența Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 

În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, amânarea proiectului de lege pentru o ședință 
ulterioară. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.81/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011 – Plx 11/2017 a fost trimis comisiei pentru avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru învățământ, 
știință, tineret și sport. 

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

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.55/2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale de 
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România-S.A. şi înfiinţarea Companiei 
Naţionale de Investiţii Rutiere S.A., precum şi modificarea şi completarea 
unor acte normative – Plx 26/2017 a fost trimis comisiei pentru avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei juridice, de disciplină și 
imunități și Comisiei pentru transporturi și infrastrucutră. 

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

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.61/2016 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei şi 
sportului nr.69/2000 – Plx 28/2017 a fost trimis comisiei pentru avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru învățământ, 
știință, tineret și sport. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege.  
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Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.79/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii – Plx 29/2017 a fost trimis comisiei 
pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei juridice, 
de disciplină și imunități și Comisiei pentru sănătate și familie. 

În urma discuțiilor, membrii comisiei au avizat favorabil proiectul de 
lege, cu majoritate de voturi (4 voturi împotrivă). 

 
Proiectul de Lege pentru completarea art.14 din Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale – Plx 41/2017 
a fost trimis comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competența Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au avizat favorabil 
proiectul de lege, cu majoritate de voturi (4 abţineri). 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii – Plx 43/2017 a fost trimis comisiei pentru 
avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru sănătate 
și familie. 

În urma discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (4 abţineri), avizarea negativă a proiectului de lege. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății – Plx 45/2017  a fost 
trimis comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența 
Comisiei pentru sănătate și familie. 

În urma discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (2 abţineri), avizarea negativă a proiectului de lege. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Programului "Case sociale în 

mediul rural" – Plx 46/2017 a fost trimis comisiei pentru avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului și Comisiei juridice, de disciplină și 
imunități. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât avizarea 
negativă a proiectului de lege, cu majoritate de voturi (4 voturi împotrivă). 

 
Proiectul de Lege privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea 
unor măsuri financiare – Plx 56/2017 a fost trimis comisiei pentru avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru buget, finanțe și 
bănci și Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului. 
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât avizarea 
negativă a proiectului de lege, cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.209/2015 

privind anularea unor obligaţii fiscale – Plx 63/2017  a fost trimis comisiei 
pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru 
buget, finanțe și bănci. 

În urma discuțiilor, membrii comisiei au avizat negativ proiectul de 
lege, cu majoritate de voturi. 

 
Proiectul de Lege pentru înfiinţarea Autorităţii Române pentru 

Siguranţa Rutieră – ARSR – Plx 91/2017 a fost trimis comisiei pentru 
avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru 
transporturi și infrastructură. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, avizarea negativă a proiectului de lege. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/ 

2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie – Plx 93/2017 a 
fost trimis comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competența Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei pentru 
egalitate de șanse pentru femei și bărbați. 

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

Documentul privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor- Programul de lucru al Comisiei pentru 2017 - Construirea unei 
Europe care le oferă cetățenilor săi protecție, îi ajută să își afirme 
drepturile și îi apără – COM (2016) 710 a fost trimis comisiei în vederea 
examinării fondului. 

În cadrul discuțiilor, membrii comisiei au propus amânarea 
dezbaterilor pentru o ședință ulterioară. Propunerea a fost acceptată cu 
unanimitate de voturi. 

 
 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (19) în zilele de 15 şi 16 februarie 2017 au absentat doamna 
deputat Luminiţa Maria Jivan (grup parlamentar PSD), domnul deputat 
Cristian George Sefer (grup parlamentar PMP) şi doamna deputat Lia 
Olguţa Vasilescu (grup parlamentar PSD) - ministru. 
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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 – secretar, Vasile Axinte, Mara-Daniela 
Calista, Ionela Viorela Dobrică, Adrian-Octavian Dohotaru, Eugen Neaţă, 
Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Rovana Plumb, 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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