
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

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 

 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 19, 20, 21 și 22 martie  2018 
 
 
În perioada 19-22 martie 2018, Comisia pentru muncă şi protecţie 

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

nr.51/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative – 
PLx 390/2017 

2. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.53/2003 privind 
Codul muncii – Plx 601/2017 

3. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă – PLx 
602/2017 

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.88/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii – PLx 91/2018 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.93/2017 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea, 
funcţionarea şi atribuţiile oficiilor teritoriale ale Autorităţii Naţionale de 
Management al Calităţii în Sănătate – PLx 92/2018 

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.2/2018 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal – PLx 97/2018. 

 
În data de 19 martie 2018, membrii Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială şi Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au fost 
convocaţi pentru o scurtă şedinţă în scopul reluării dezbaterilor asupra 
unor prevederi din proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, 

modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor 

termene – PLx 52/2018.  
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Domnul deputat Adrian Solomon, preşedintele Comisiei pentru 
muncă şi protecţie socială, a făcut o scurtă prezentare a motivelor care au 
dus la convocarea acestei şedinţe, aceasta având ca temei Regulamentul 
de organizare şi funcţionare a serviciilor Camerei Deputaţilor. 

Astfel, domnia sa a menţionat faptul că în urma verificării proiectului 
de raport prezentat Direcţiei procedură legislativă, sinteze şi evaluări, de 
către personalul de specialitate al comisiilor, în scopul asigurării respectării 
normelor constituţionale, a normelor de tehnică legislativă, a normelor 
gramaticale şi în corelare cu legislaţia internă şi a Uniunii Europene, din 
domeniul respectiv, în vigoare, a fost transmisă o notă prin care se 
precizează că în textul adoptat de Senat la pct.1-3, precum şi în forma 
adoptată de comisii la art.II, au rămas unele texte/formulări eronate şi 
necorelate cu restul modificărilor adoptate de comisii sau care încalcă 
normele de tehnică legislativă transpuse în Legea nr.24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Ca atare, este nevoie de corectarea acestora, însă modificările sunt 
şi de fond, ceea ce a impus ca cele două comisii să se întâlnească din nou 
şi să finalizeze dezbaterile în scopul întocmirii raportului comun. 

Astfel, au fost prezentate membrilor comisiilor doar acele texte 
asupra cărora au fost transmise observaţii, asupra cărora au fost 
formulate amendamente care, supuse votului, au fost acceptate, cu 
majoritate de voturi (6 abţineri). Toate amendamentele, admise şi 
respinse, se regăsesc în raportul comun întocmit. 

 
În data de 20 martie 2018, lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Adrian Solomon, preşedintele comisiei. 
 
La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Adrian Vlad Chiotan – Secretar de Stat, Ministerul Muncii şi Justiţiei 
Sociale, președintele Autorităţii Naționale pentru Persoanele cu 
Dizabilități 

- d-l Eduard Corjescu – director, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
- d-na Simona Bordeianu – consilier, Ministerul Muncii și Justiției Sociale. 

 
Dezbaterile au început cu proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2017 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative – PLx 390/2017, care a fost trimis spre 
dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru sănătate și 
familie. 
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat. 
Raportul preliminar va fi întocmit și transmis Comisiei pentru sănătate și 
familie în vederea finalizării dezbaterilor și întocmirii raportului comun. 

 
Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.53/2003 privind 

Codul muncii – Plx 601/2017 a fost trimisă comisiei noastre spre 
dezbatere pe fond. 

În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (un vot împotrivă), respingerea propunerii legislative. 
Motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.76/2002 privind 

sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă – 
PLx 602/2017 a fost trimis comisiei noastre spre dezbatere pe fond. 

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

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.88/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii – PLx 91/2018 a fost trimis comisiei 
noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei 
pentru buget, finanțe și bănci și Comisiei pentru sănătate și familie. 

În cursul dezbaterilor au fost formulat un amendament care, supus 
votului, a fost respins. Amendamentul se regăseşte în anexa la aviz. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (un vot împotrivă şi două abţineri), avizarea 
favorabilă a proiectului de lege în forma prezentată de Senat. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.93/2017 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea, 
funcţionarea şi atribuţiile oficiilor teritoriale ale Autorităţii Naţionale de 
Management al Calităţii în Sănătate – PLx 92/2018 a fost trimis comisiei 
noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei 
pentru sănătate și familie. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au avizat favorabil proiectul 
de lege, cu unanimitate de voturi. 
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Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.2/2018 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal – PLx 97/2018 a fost trimis comisiei 
noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei 
pentru buget, finanțe și bănci.  

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat un amendament care, supus 
votului, a fost respins. Amendamentul se regăseşte în anexa la aviz. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au avizat favorabil proiectul 
de lege, cu majoritate de voturi (o abținere), în forma prezentată de 
Senat. 

 
În zilele de 21 și 22 martie 2018, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu individual, 
fiind distribuite membrilor comisiei ordinea de zi şi documentele aferente 
proiectelor aflate pe agenda de lucru pentru şedinţele comisiei din 
săptămâna următoare. 
 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (23) în ziua de 19 martie 2018 au absentat următorii deputaţi: 
Dumitru Oprea (grup parlamentar PNL), Mara-Daniela Calista (grup 
parlamentar PNL), Pavel Popescu (grup parlamentar PNL), Claudiu-Vasile 
Răcuci (grup parlamentar PNL), Cristian-George Sefer (grup parlamentar 
PMP), Lia Olguţa Vasilescu (grup parlamentar PSD) - ministru. 

Conform prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Dumitru Oprea a 
participat domnul deputat Florin Roman (grup parlamentar PNL), iar în 
locul domnului deputat Pavel Popescu a participat domnul deputat Cristinel 
Romanescu (grup parlamentar PNL). 

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, Ionela Viorela 
Dobrică, Adrian-Octavian Dohotaru, Luminiţa-Maria Jivan, Eugen Neaţă, 
Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Anişoara Radu, Cristian-Gabriel Seidler, 
Irinel-Ioan Stativă, Eliza-Mădălina Ştefănescu, Constantin-Cătălin Zamfira. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (23) în ziua de 20 martie 2018 au absentat următorii deputaţi: 
Dumitru Oprea (grup parlamentar PNL), Mara-Daniela Calista (grup 
parlamentar PNL), Pavel Popescu (grup parlamentar PNL), Cristian-George 
Sefer (grup parlamentar PMP), Lia Olguţa Vasilescu (grup parlamentar 
PSD) – ministru. 
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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, Ionela Viorela 
Dobrică, Adrian-Octavian Dohotaru, Luminiţa-Maria Jivan, Eugen Neaţă, 
Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Anişoara Radu, Claudiu-Vasile Răcuci, 
Cristian-Gabriel Seidler, Irinel-Ioan Stativă, Eliza-Mădălina Ştefănescu, 
Constantin-Cătălin Zamfira. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (23) în ziua de 21 martie 2018 au absentat următorii deputaţi: 
Dumitru Oprea (grup parlamentar PNL), Mara-Daniela Calista (grup 
parlamentar PNL), Pavel Popescu (grup parlamentar PNL), Cristian-George 
Sefer (grup parlamentar PMP), Cristian-Gabriel Seidler (grup parlamentar 
USR), Lia Olguţa Vasilescu (grup parlamentar PSD) – ministru. 

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, Ionela Viorela 
Dobrică, Adrian-Octavian Dohotaru, Luminiţa-Maria Jivan, Eugen Neaţă, 
Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Anişoara Radu, Claudiu-Vasile Răcuci, Irinel-
Ioan Stativă, Eliza-Mădălina Ştefănescu, Constantin-Cătălin Zamfira. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (23) în ziua de 22 martie 2018 au absentat următorii deputaţi: 
Dumitru Oprea (grup parlamentar PNL), Éva-Andrea Csép (grup 
parlamentar UDMR) - delegaţie, Mara-Daniela Calista (grup parlamentar 
PNL), Pavel Popescu (grup parlamentar PNL), Cristian-George Sefer (grup 
parlamentar PMP), Cristian-Gabriel Seidler (grup parlamentar USR), Lia 
Olguţa Vasilescu (grup parlamentar PSD) – ministru. 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Adrian 
Solomon – preşedinte, Mihăiţă Găină şi Silviu Vexler – vicepreşedinţi,  
Violeta Răduţ – secretar, Vasile Axinte, Ionela Viorela Dobrică, Adrian-
Octavian Dohotaru, Luminiţa-Maria Jivan, Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Daniela 
Oteşanu, Anişoara Radu, Claudiu-Vasile Răcuci, Irinel-Ioan Stativă, Eliza-
Mădălina Ştefănescu, Constantin-Cătălin Zamfira. 

 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
Adrian Solomon     Violeta Răduţ 

    

 

 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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