Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din 16, 17 şi 18 octombrie 2018

În perioada 16 - 18 octombrie 2018, Comisia pentru muncă şi
protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi:
1. Propunere legislativă pentru completarea alin.(2) al art.96 din Legea
nr.448/2006 republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap – Plx 220/2016
2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.46/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă – PLx
368/2017
3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Cadru
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice –
Plx 323/2018
4. Proiect de Lege privind transferul drepturilor de pensie ale
funcţionarilor şi agenţilor Uniunii Europene – PLx 425/2018
5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.52/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului – PLx
504/2018
6. Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative în domeniul
sănătăţii – PLx 510/2018
7. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.254/2013 privind
executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de
organele judiciare în cursul procesului penal – PLx 511/2018
În data de 16 octombrie 2018, lucrările comisiei au fost conduse de
domnul deputat Adrian Solomon, preşedintele comisiei.
La dezbateri au participat ca invitați:
- d-l Vasile Cepoi – preşedinte, Autoritatea Națională de
Management al Calității în Sănătate
- d-l Robert-Iulian Stănescu - preşedinte, Casa Națională de Pensii
Publice
- d-na Mihaela Grecu – director, Ministerul Muncii şi Justiției Sociale
- d-na Elena Ispas - director, Ministerul Muncii şi Justiției Sociale
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d-na Monica Solomie - şef serviciu, Autoritatea Națională pentru
Persoanele cu Dizabilități
d-l Liviu Prodan – expert superior, Ministerul Finanțelor Publice.

Dezbaterile au început cu propunerea legislativă pentru completarea
alin.(2) al art.96 din Legea nr.448/2006 republicată privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – Plx 220/2016, care a
fost trimisă spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât şi Comisiei
pentru sănătate şi familie.
În cadrul discuțiilor, membrii comisiei au solicitat amânarea
dezbaterilor pentru o şedință ulterioară, la care să fie invitat şi inițiatorul
acestei propuneri legislative.
Propunerea de amânare a fost aprobată de membrii comisiei cu
unanimitate de voturi.
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.46/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă
– PLx 368/2017 a fost trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre,
cât şi Comisiei pentru industrii şi servicii.
În cursul discuțiilor au fost prezentate şi dezbătute amendamente,
care, supuse votului, au fost admise. De asemenea, a fost prezentat
raportul preliminar trimis de Comisia pentru industrii şi servicii, care
propune adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de
voturi (trei abțineri), adoptarea proiectului de lege cu amendamente şi
întocmirea unui nou raport preliminar către Comisia pentru industrii şi
servicii în vederea reanalizării textului propus.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Cadru
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice – Plx
323/2018 a fost trimis comisiei pentru dezbatere pe fond şi a fost
dezbătut în prezența reprezentanților Ministerului Muncii şi Justiției Sociale
şi ai Ministerului Finanțelor Publice.
În cadrul discuțiilor, au fost prezentate şi dezbătute amendamente,
care, supuse votului, au fost admise.
În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu
unanimitate de voturi, adoptarea cu amendamente a propunerii legislative.
Toate amendamentele se regăsesc în raportul întocmit.
Proiectul de Lege privind transferul drepturilor de pensie ale
funcţionarilor şi agenţilor Uniunii Europene – PLx 425/2018 a fost trimis
spre dezbatere pe fond comisiei noastre.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au respins proiectul de lege,
cu majoritate de voturi (o abținere). Motivele respingerii se regăsesc în
raportul comisiei.
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Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative în
domeniul sănătăţii – PLx 510/2018 a fost trimis comisiei noastre pentru
avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru sănătate
şi familie.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au avizat negativ proiectul de
lege, cu majoritate de voturi ( o abținere).
Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.254/2013 privind
executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de
organele judiciare în cursul procesului penal – PLx 511/2018 a fost trimis
pentru avizare comisiei noastre, dezbaterea fondului fiind de competența
Comisiei juridice, de disciplină şi imunități.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au propus amânarea
discuţiilor pentru o şedință ulterioară. Propunerea de amânare a fost
acceptată cu unanimitate de voturi.
În zilele de 17 şi 18 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 zilele de 16, 17 şi 18 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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