Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din 30-31 octombrie şi 1 noiembrie 2018

În perioada 30 octombrie – 1 noiembrie 2018, Comisia pentru
muncă şi protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea
ordine de zi:
1. Proiect de Lege pentru completarea art.24 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru
creşterea copiilor - PLx 55/2017
2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi
persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale
a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 - Plx 403/2018
3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.60/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din
domeniul forţei de muncă - PLx 518/2018
4. Proiect de Lege pentru modificarea art.391 alin.(1) din Legea
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - PLx 540/2018
5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.197/2012
privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale - PLx
551/2018
6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.81/2018 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea
copiilor - PLx 563/2018
7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.66/2018 pentru modificarea art.1 alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii
de îmbunătăţiri funciare - PLx 548/2018
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8. Proiect de Lege pentru modificarea art.11 lit.a) pct.(vii) din Legea
nr.229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de
fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Colegiului Fizioterapeuţilor din România - PLx 568/2018
9. Propunere legislativă privind înfiinţarea Societăţii Naţionale "Cai de
Rasă " - S.A. în cadrul A.N.S.V.S.A. şi preluarea patrimoniului acesteia
de la Direcţia de Creştere, Exploatare şi Ameliorare a Cabalinelor din
cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA - Plx 573/2018
10. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.15/2018 pentru completarea art.15 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului
nr.90/2017
privind
unele
măsuri
fiscal-bugetare,
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor
termene - PLx 589/2018
11. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2018
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2009
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului de Investigaţii
şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile şi pentru abrogarea
Ordonanţei Guvernului nr.51/1999 privind investigaţia tehnică a
accidentelor şi incidentelor din aviaţia civilă - PLx 591/2018
12. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2007
privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România
- PLx 598/2018
13. Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Institutului de Politici Parlamentare, Parlamentarism şi Proceduri
Legislative - Plx 601/2018
14. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii
nr.250/2015 privind declararea zilei de 28 noiembrie Ziua Bucovinei Plx 602/2018â
15. Propunere legislativă privind reglementarea activităţilor de sănătate
premedicale desfăşurate de către grupuri organizate în mod juridic pe
teritoriul naţional al României - Plx 609/2018.

-

La dezbateri au participat ca invitaţi:
d-l Claudiu Sorin Roșu-Mareș - Secretar de Stat, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurare
d-l Dan Dumitrescu - Secretar de Stat, Ministerul Sănătăţii
d-na Mihaela Bujor – manager public, Ministerul Muncii și Justiției
Sociale
d-l Constantin Voicu - director general, Centrul de Investigaţii şi
Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile
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d-l Ştefan Martinescu - director general, Centrul de Investigaţii şi
Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile
d-na Mihaela Grecu – director, Ministerul Muncii și Justiției Sociale
d-na Maria Leancă – şef serviciu, Ministerul Muncii și Justiției Sociale
d-na Simona Bordeianu – şef serviciu, Ministerul Muncii și Justiției
Sociale
d-na Elena Filip - şef serviciu, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurare
d-na Simona Wist – şef serviciu, Centrul de Investigaţii şi Analiză
pentru Siguranţa Aviaţiei Civile
d-l Ciprian Drumea – şef birou, Centrul de Investigaţii şi Analiză
pentru Siguranţa Aviaţiei Civile
d-na Maria Lăcrămioara Ion – consilier juridic, Ministerul Afacerilor
Interne
d-na Manuela Mândroviceanu – consilier superior, Ministerul Muncii
și Justiției Sociale.

În data de 30 octombrie 2018, lucrările au fost conduse de domnul
deputat Adrian Solomon, preşedintele comisiei.
Proiectul de Lege pentru completarea art.24 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară
pentru creşterea copiilor - PLx 55/2017 a fost trimis comisiei pentru
dezbatere pe fond.
În cadrul discuţiilor, membrii comisiei au solicitat informaţii
suplimentare cu privire la numărul de debite ce au fost constituite, atât în
perioada 2014-2016, cât şi în perioada 2016-2018, făcându-se această
distincţie ca urmare a faptului că persoanele cărora le-au fost constituite
debite în perioada 2014-2016 au fost deja exonerate de la obligaţia plăţii
acestor debite.
Propunerea de amânare a dezbaterilor a fost acceptată, cu
unanimitate de voturi.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor
care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului
Muncii în perioada 1950-1961 - Plx 403/2018 a fost trimisă comisiei
pentru dezbatere pe fond.
Referitor la această iniţiativă legislativă, membrii comisiei au hotărât
să solicite o situaţie cu privire la potenţialii beneficiari ai măsurilor
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propuse, în scopul stabilirii impactului financiar cu privire la acordarea
drepturilor.
Propunerea de amânare a dezbaterilor a fost acceptată, cu
unanimitate de voturi.
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.60/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative din domeniul forţei de muncă - PLx 518/2018 a fost trimisă
comisiei pentru dezbatere pe fond.
În cadrul dezbaterilor, membrii comisiei au solicitat informaţii
suplimentare cu privire la numărul de beneficiari în anul 2017, precum şi
pentru perioada ianuarie - august 2018, sumele plătite beneficiarilor pe
judeţe, cuantumul bugetului alocat fiecărui judeţ, respectiv domenii de
activitate ale angajatorilor care au primit subvenţii.
Propunerea de amânare a dezbaterilor a fost acceptată, cu
unanimitate de voturi.
Proiectul de Lege pentru modificarea art.391 alin.(1) din Legea
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - PLx 540/2018° fost
trimis pentru dezbatere pe fond atât comisiei noastre cât şi Comisiei
pentru sănătate şi familie.
În cadrul discuţiilor a fost prezentat raportul preliminar al Comisiei
pentru sănătate şi familie, de adoptare cu amendamente a proiectului de
lege. În urma dezbaterilor, membrii comisiei noastre au hotărât adoptarea
proiectului de lege în forma prezentată.
Având în vedere formele diferite adoptate de cele două comisii,
finalizarea dezbaterilor asupra proiectului de lege va avea loc în cadrul
unei şedinţe comune a celor două comisii.
Dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
- PLx 551/2018 a fost amânată întrucât au fost formulate amendamente
care urmează a fi analizate la nivelul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale.
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.81/2018 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru
creşterea copiilor - PLx 563/2018 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.
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Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a
Guvernului nr.66/2018 pentru modificarea art.1 alin.(4) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a
activităţii de îmbunătăţiri funciare - PLx 548/2018 a fost trimis comisiei
pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice.
În urma discuţiilor, propunerea legislativă a fost avizată favorabil, cu
majoritate de voturi (două abţineri), în forma prezentată.
Proiectul de Lege pentru modificarea art.11 lit.a) pct.(vii) din Legea
nr.229 / 2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut,
precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului
Fizioterapeuţilor din România - PLx 568/2018 a fost trimis comisiei pentru
avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru sănătate
şi familie.
În urma discuţiilor, proiectul de lege a fost avizat favorabil, cu
unanimitate de voturi, în forma prezentată.
Propunerea legislativă privind înfiinţarea Societăţii Naţionale "Cai de
Rasă " - S.A. în cadrul A.N.S.V.S.A. şi preluarea patrimoniului acesteia de
la Direcţia de Creştere, Exploatare şi Ameliorare a Cabalinelor din cadrul
Regiei Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA - Plx 573/2018, a fost trimis
comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice.
În urma discuţiilor, propunerea legislativă a fost avizată negativ, cu
majoritate de voturi (un vot împotrivă).
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.15/2018 pentru completarea art.15 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene - PLx
589/2018, a fost trimis comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind
de competenţa Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci.
În urma discuţiilor, proiectul de lege a fost avizat favorabil, cu
unanimitate de voturi, în forma adoptată de Senat.
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.17/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
nr.26/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului de
Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile şi pentru abrogarea
Ordonanţei Guvernului nr.51/1999 privind investigaţia tehnică a
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accidentelor şi incidentelor din aviaţia civilă - PLx 591/2018, a fost trimis
comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei
pentru transporturi şi infrastructură.
În cadrul discuţiilor s-a precizat că proiectul de lege a fost adoptat
de Senat cu amendamente, fiind însă necesare unele observaţii pentru
corelare tehnico-legislativă.
În urma finalizării dezbaterilor, proiectul de lege a fost avizat
favorabil, cu observaţii, cu unanimitate de voturi.
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din
România - PLx 598/2018 a fost trimis comisiei pentru avizare, dezbaterea
fondului fiind de competenţa Comisiei pentru sănătate şi familie.
În urma discuţiilor, proiectul de lege a fost avizat favorabil, cu
unanimitate de voturi, în forma prezentată.
Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Institutului de Politici Parlamentare, Parlamentarism şi Proceduri
Legislative - Plx 601/2018 a fost trimisă comisiei pentru avizare,
dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru administraţie
publică şi amenajarea teritoriului şi Comisiei juridice, de disciplină şi
imunităţi.
În urma discuţiilor, propunerea legislativă a fost avizată negativ, cu
unanimitate de voturi.
Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Legii
nr.250/2015 privind declararea zilei de 28 noiembrie Ziua Bucovinei - Plx
602/2018, a fost trimisă comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind
de competenţa Comisiei pentru pentru administraţie publică şi amenajarea
teritoriului şi Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă.
În urma discuţiilor, propunerea legislativă a fost avizată negativ, cu
unanimitate de voturi.
Propunerea legislativă privind reglementarea activităţilor de
sănătate premedicale desfăşurate de către grupuri organizate în mod
juridic pe teritoriul naţional al României - Plx 609/2018 a fost trimisă
comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei
pentru sănătate şi familie şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.
În urma discuţiilor, propunerea legislativă a fost avizată negativ, cu
majoritate de voturi (două abţineri).

6/7

În zilele de 31 octombrie şi 1 noiembrie 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 numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie
socială (23) în ziua de 30 octombrie 2018 au absentat următorii deputaţi:
Silviu Vexler (grup parlamentar al Minorităţilor naţionale), Cristian-George
Sefer (grup parlamentar PMP) şi Lia Olguţa Vasilescu (grup parlamentar
PSD) – ministru.
Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Adrian
Solomon – preşedinte, Mihăiţă Găină, Dumitru Oprea şi– 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, ClaudiuVasile Răcuci, 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 zilele de 31 octombrie şi 1 noiembrie 2018 au absentat
următorii deputaţi: Silviu Vexler (grup parlamentar al Minorităţilor
naţionale), Cristian-George Sefer (grup parlamentar PMP), 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– 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, ClaudiuVasile Răcuci, Irinel-Ioan Stativă, Eliza-Mădălina Ştefănescu, Dan
Vîlceanu, Constantin-Cătălin Zamfira.

PREŞEDINTE,
Adrian Solomon

SECRETAR,
Violeta Răduţ

Întocmit,
Consilier parlamentar Decebal Stănescu
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