Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din 3 și 4 octombrie 2018

În data de 3 octombrie 2018, Comisia pentru muncă şi protecţie
socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi:
1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap – Plx 211/2018
2. Proiect de Lege pentru completarea art. 33 din Legea-cadru nr.
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice –
PLx 428/2018
3. Proiect de Lege pentru completarea menţiunii privind transpunerea
normelor Uniunii Europene din Legea nr.204/2006 privind pensiile
facultative – PLx 475/2018
4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare – Plx 404/2018
5. Proiect de Lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi
finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea
unor acte normative – PLx 483/2018
6. Proiect de Lege privind utilizarea datelor din registrul cu numele
pasagerilor din transportul aerian pentru prevenirea, depistarea,
investigarea şi urmărirea penală a infracţiunilor de terorism şi a
infracţiunilor grave, precum şi pentru prevenirea şi înlăturarea
ameninţărilor la adresa securităţii naţionale – PLx 484/2018.
Lucrările comisiei au fost conduse de domnul deputat Adrian
Solomon, președintele comisiei.
La dezbateri au participat ca invitați:
- d-na Maria Magdalena Grigore - Secretar de Stat, Ministerul
Afacerilor Externe
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d-l Adrian Vlad Chiotan – președinte, Autoritatea Națională pentru
Persoanele cu Dizabilități
d-l Robert Stănescu – președinte, Casa Națională de Pensii
Publice
d-l Daniel-Marius Staicu – președinte, Oficiul Național de
Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
d-l Răzvan Grecu - director general adjunct, Ministerul Afacerilor
Interne
d-na Georgeta Jugănaru – director, Ministerul Muncii și Justiției
Sociale
d-l Florin Bucur – director, Ministerul Apărării Naționale
d-l Sorin Tănase - director adjunct, Ministerul Justiției
d-na Carmen Vicoleanu - șef serviciul juridic, Inspectoratul
General al Poliției de Frontieră Română - Ministerul Afacerilor
Interne
d-na Tatiana Ivan - împuternicit adjunct, Inspectoratul General al
Poliției de Frontieră Română - Ministerul Afacerilor Interne
d-l Cătălin Ionescu – ofițer specialist, Ministerul Muncii și Justiției
Sociale
d-na Emilia Dimache - șef serviciu, Oficiul Național de Prevenire
și Combatere a Spălării Banilor
d-na Maria Neamțu - consilier juridic, Ministerul Justiției
d-na Ana-Maria Bârlădeanu - consilier juridic, Ministerul Justiției
d-na Ruxandra Pașoi - consilier juridic, Ministerul Justiției
d-na Alina Tudorica - consilier juridic, Ministerul Justiției
d-l Bogdan Martimof – consilier, Asociația Română a Băncilor.

Dezbaterile au început cu propunerea legislativă pentru modificarea
şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap – Plx 211/2018, care a fost trimisă
spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru
sănătate și familie.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei și-au însușit soluția adoptată
de Comisia pentru sănătate și familie și au hotărât, cu majoritate de voturi
(4 voturi împotrivă și 2 abțineri), respingerea propunerii legislative.
Motivele respingerii se regăsesc în raportul comun întocmit de cele două
comisii.
Proiectul de Lege pentru completarea art.33 din Legea-cadru
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice –
PLx 428/2018 a fost trimis comisiei noastre spre dezbatere pe fond.
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În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu
majoritate de voturi (2 abțineri), respingerea proiectului de lege. Motivele
respingerii se regăsesc în raportul comisiei.
Proiectul de Lege pentru completarea menţiunii privind transpunerea
normelor Uniunii Europene din Legea nr.204/2006 privind pensiile
facultative – PLx 475/2018 a fost trimis comisiei pentru dezbatere pe
fond.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate
de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare – Plx 404/2018 a fost trimisă
comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența
Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.
În urma discuțiilor, membrii comisiei au avizat negativ propunerea
legislativă, cu majoritate de voturi.
Proiectul de Lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi
finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor
acte normative – PLx 483/2018 a fost trimis comisiei noastre pentru
avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru buget,
finanțe și bănci și Comisiei juridice, de disciplină și imunități.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate
de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege cu un amendament,
care se regăseşte în avizul comisiei.
Proiectul de Lege privind utilizarea datelor din registrul cu numele
pasagerilor din transportul aerian pentru prevenirea, depistarea,
investigarea şi urmărirea penală a infracţiunilor de terorism şi a
infracţiunilor grave, precum şi pentru prevenirea şi înlăturarea
ameninţărilor la adresa securităţii naţionale – PLx 484/2018 a fost trimis
comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența
Comisiei juridice, de disciplină și imunități, Comisiei pentru apărare, ordine
publică și siguranță națională și Comisiei pentru transporturi și
infrastructură.
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au avizat favorabil
proiectul de lege, cu unanimitate de voturi.
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În data de 4 octombrie 2018, Comisia pentru muncă şi protecţie
socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu individual,
fiind distribuite membrilor comisiei materiale documentare asupra
proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei din săptămâna următoare.
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie
socială (23) în ziua de 3 octombrie 2018 a absentat doamna deputat 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, Cristian-Gabriel
Seidler, Irinel-Ioan Stativă, Eliza-Mădălina Ştefănescu, Dan Vîlceanu,
Constantin-Cătălin Zamfira.
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie
socială (23) în ziua de 4 octombrie 2018 au absentat următorii deputaţi:
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, Dan Vîlceanu, Constantin-Cătălin Zamfira.

PREŞEDINTE,
Adrian Solomon

SECRETAR,
Violeta Răduţ

Întocmit,
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu
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