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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 26, 27, 28 şi 29 iunie 2017 

 
 
 
În perioada 26-29 iunie 2017, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă comună cu Comisia pentru 
muncă, familie şi protecţie socială a Senatului, având următoarea ordine 
de zi: 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2016 
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016 - PLx 3/2017 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2016 
pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 
- PLx 4/2017 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.86/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 
anul 2016 - PLx 5/2017 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.87/2016 pentru rectificarea bugetului asigurărilor 
sociale de stat pe anul 2016 - PLx 6/2017 

5. Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie 
a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 şi a contului 
general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe 
anul 2015 - PLx 192/2017 

6. Audierea doamnei Lia Olguţa Vasilescu - candidat la funcţia de 
ministru al muncii şi justiţiei sociale 

7. Audierea domnului Gabriel Petrea - candidat la funcţia de ministru 
pentru consultare publică şi dialog social. 
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În zilele de 26, 27 şi 28 iunie 2017, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu 
individual, fiind distribuite membrilor comisiei materiale documentare 
suplimentare asupra proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei. 
 

În data de 29 iunie 2017, începând cu ora 13.00, lucrările au fost 
conduse de domnul deputat Adrian Solomon, preşedintele Comisiei pentru 
muncă şi protecţie socială. 

Şedinţa comună a Comisiilor pentru muncă şi a Comisiilor pentru 
egalitate din Senat şi Camera Deputaţilor a avut pe ordinea de zi audierea 
celor doi candidaţi la funcţiile de ministru. 
 
 Doamna Lia Olguţa Vasilescu, candidat la funcţia de ministru al 
muncii şi justiţiei sociale, a prezentat obiectivele, măsurile şi proiectele 
Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale. Membrii celor patru comisii au 
adresat întrebări, iar în urma răspunsurilor primite s-a propus avizarea 
favorabilă, cu majoritate de voturi (32 voturi pentru, 8 voturi împotrivă şi 
o abţinere), a candidaturii doamnei Lia Olguţa Vasilescu la funcţia de 
ministru al muncii şi justiţiei sociale. 
 
 Domnul Gabriel Petrea, candidat la funcţia de ministru al consultării 
publice şi dialogului social, a prezentat obiectivele, măsurile şi proiectele 
pe care le va propune ca ministru. Membrii celor patru comisii au adresat 
întrebări, iar în urma răspunsurilor primite s-a propus avizarea favorabilă, 
cu majoritate de voturi (29 voturi pentru, 7 voturi împotrivă şi o abţinere), 
a candidaturii domnului Gabriel Petrea la funcţia de ministru al consultării 
publice şi dialogului social. 
 
 În data de 29 iunie 2017, începând cu ora 14.00, lucrările au 
continuat în prezenţa membrilor Comisiilor pentru muncă din Senat şi 
Camera Deputaţilor. 
 În urma finalizării discuţiilor, s-a propus avizarea favorabilă a 
proiectelor de lege pentru aprobarea ordonanţelor cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2016 şi a bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2016, precum şi avizarea favorabilă a proiectului de lege pentru 
aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor 
sociale de stat pe anul 2015 şi a contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015. Supuse votului, 
propunerile de avizare favorabilă au fost acceptate cu majoritate de voturi. 
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Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (21) în ziua de 26 iunie 2017 au absentat doamna deputat  Rovana 
Plumb (grup parlamentar PSD) – ministru, domnul deputat Cristian-
George Sefer (grup parlamentar PMP) 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-Gabriel Seidler, Irinel-Ioan Stativă, Constantin-Cătălin 
Zamfira. 

  
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (21) în zilele de 27 şi 28 iunie 2017 au absentat doamna deputat  
Rovana Plumb (grup parlamentar PSD) – ministru, domnul deputat 
Cristian-George Sefer (grup parlamentar PMP), 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).  

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, Irinel-Ioan Stativă, Constantin-Cătălin Zamfira. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (21) în ziua de 29 iunie 2017 au absentat domnul deputat Dumitru 
Oprea (grup parlamentar PNL), doamna deputat  Rovana Plumb (grup 
parlamentar PSD) – ministru şi domnul deputat Cristian-George Sefer 
(grup parlamentar PMP). 

Conform prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Dumitru Oprea a 
participat domnul deputat Glad Aurel Varga (grup parlamentar PNL), iar 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 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-
Gabriel Seidler, Irinel-Ioan Stativă, Lia Olguţa Vasilescu, Constantin-
Cătălin Zamfira. 

 
 
PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Adrian Solomon    Violeta Răduţ 

 

 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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