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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 19, 20 şi 21 iunie 2018 

 
 
În perioada 19 – 21 iunie 2018, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Propunerea legislativă privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor 

profesionale - Plx 750/2015  
2. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.8/2016 privind 

înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile 
persoanelor cu dizabilităţi - Plx 170/2018 

3. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.62/2011 privind dialogul social - Plx 210/2018 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea prevederilor art.7, alin.(1), 
din Cap.II al ANEXEI II la LEGEA-CADRU nr.153 din 28 iunie 2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice - Plx 212/2018 

5. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.52 din 15 aprilie 2011 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind 
exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri - 
Plx 254/2018 

6. Propunere legislativă pentru modficarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011 - Plx 314/2018 

7. Propunere legislativă privind înfiinţarea instituţiei pentru promovarea 
valorilor naţionale „Regele MIHAI I” - Plx 315/2018 

8. Diverse probleme organizatorice. 
 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  
- d-l Vlad Chiotan – preşedinte, Autoritatea Naţională pentru Persoane cu 
Dizabilităţi 
- d-l Ion Roşu - director general adjunct – Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 
- d-l Eduard Corjescu – director, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
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- d-na Claudia Butuza – şef serviciu, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
- d-na Violeta Stoicescu – consilier, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
- d-l Eugen Ionaşcu – consilier, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
- d-na Carmen Briciu – consilier, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
- d-na Gabriela Stanciuc – consilier, Ministerul Muncii și Justiției Sociale. 
 

În data de 19 iunie 2018 lucrările au fost conduse de domnul 
deputat Adrian Solomon, preşedintele comisiei. 

 
Propunerea legislativă privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor 

profesionale - Plx 750/2015 a fost trimisă comisiei pentru dezbatere pe 
fond. În urma discuţiilor, propunerea legislativă a fost respinsă de membrii 
comisiei, cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă şi o abţinere). 
Motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.8/2016 privind 

înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile 
persoanelor cu dizabilităţi - Plx 170/2018 a fost trimisă pentru dezbatere 
pe fond atât comisiei noastre, cât şi Comisiei pentru sănătate şi familie. 

În urma dezbaterilor, propunerea legislativă a fost adoptată de 
membrii comisiei cu unanimitate de voturi, cu amendamente, urmând să 
fie transmis un raport preliminar cu soluţia adoptată către Comisia pentru 
sănătate şi familie, în vederea finalizării dezbaterilor şi întocmirii raportului 
comun. 

 
Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 

nr.62/2011 privind dialogul social - Plx 210/2018 a fost trimisă comisiei 
pentru dezbatere pe fond. 

În urma discuţiilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (4 abţineri), respingerea iniţiativei legislative. Motivele respingerii 
se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea prevederilor art.7, 

alin.(1), din Cap.II al ANEXEI II la LEGEA-CADRU nr.153 din 28 iunie 2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice - Plx 212/2018, a 
fost trimisă comisiei pentru dezbatere pe fond.  

În urma discuţiilor propunerea legislativă a fost respinsă, cu 
majoritate de voturi (5 voturi împotrivă). Motivele respingerii se regăsesc 
în raportul comisiei. 
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Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.52 din 15 aprilie 
2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind 
exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri - Plx 
254/2018, a fost trimisă comisiei pentru dezbatere pe fond.  

În urma discuţiilor, propunerea legislativă a fost respinsă de 
membrii comisiei, cu majoritate de voturi (un vot împotrivă şi o abţinere). 
Motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

educaţiei naţionale nr.1/2011 - Plx 314/2018, a fost trimisă comisiei 
pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

În urma discuţiilor, propunerea legislativă a fost avizată negativ de 
membrii comisiei, cu majoritate de voturi (5 voturi împotrivă). 

  
În data de 20 iunie 2018 lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Adrian Solomon, preşedintele comisiei. 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială a avut pe ordinea de zi 

propunerea legislativă privind înfiinţarea instituţiei pentru promovarea 

valorilor naţionale „Regele MIHAI I” - Plx 315/2018.  
S-a precizat că aceasta a fost trimisă comisiei noastre pentru 

avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi. 

În cadrul discuţiilor au fost formulate amendamente asupra unor 
articole ce intră în domeniul de competenţă al comisiei noastre. Astfel, au 
fost reformulate şi completate acele prevederi referitoarre la salarizarea 
personalului din cadrul acestei instituţii, în scopul armonizării textului legii 
cu prevederile legale în vigoare.  

În urma dezbaterilor, propunerea legislativă a fost avizată favorabil 
de membrii comisiei, cu majoritate de voturi (5 voturi împotrivă). 

  
În data de 21 iunie 2018, Comisia pentru muncă şi protecţie 

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

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (22) în ziua de 19 iunie 2018 au absentat Luminiţa-Maria Jivan  
(grup parlamentar PSD) şi 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 şi Violeta Răduţ – secretari, Vasile Axinte, 
Mara-Daniela Calista, Ionela Viorela Dobrică, Adrian-Octavian Dohotaru, 
Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Anişoara Radu, Claudiu-Vasile 
Răcuci, Cristian-George Sefer, Cristian-Gabriel Seidler, Irinel-Ioan Stativă, 
Eliza-Mădălina Ştefănescu, Constantin-Cătălin Zamfira. 

 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (22) în zilele de 20 şi 21 iunie 2018 au absentat Cristian-Gabriel 
Seidler (grup parlamentar USR) şi Lia Olguţa Vasilescu (grup parlamentar 
PSD) – ministru. 

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, Claudiu-Vasile Răcuci, Cristian-George Sefer, Irinel-Ioan Stativă, 
Eliza-Mădălina Ştefănescu, Constantin-Cătălin Zamfira. 

 

  
PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
ADRIAN SOLOMON   VIOLETA RĂDUŢ 

    

 

 

 

 

 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Elena Anghel 
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