Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din 13 și 15 noiembrie 2018

În zilele de 13 și 15 noiembrie 2018, Comisia pentru muncă şi
protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi:
1. Proiect de Lege privind statutul personalului feroviar – PLx 37/2017
2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţã nr.194/2002 privind regimul străinilor din România republicată,
cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei nr.25/2014
privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul
României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
privind regimul străinilor în România, cu modificările şi completările
ulterioare - Plx 324/2018
3. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului
nr.25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe
teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative privind regimul străinilor în România – Plx 494/2018
4. Proiect de Lege privind înfiinţarea Consiliului naţional pentru
dezvoltarea resurselor umane din administraţia publică – PLx 567/2018
5. Proiect de Lege pentru completarea Legii 76/2002 privind sistemul
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă – PLx
626/2018
6. Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea
nr.53/2003 - Codul Muncii – Plx 630/2018
7. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999
privind Statutul funcţionarilor publici, precum şi pentru stabilirea unor
măsuri pentru evaluarea funcţionarilor publici în anul 2018 – PLx
656/2018
8. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.16/2000
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al
Persoanelor Vârstnice – PLx 661/2018
9. Proiect de Lege privind fondul de compensare a investitorilor – PLx
654/2018
10. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru completarea Legii
privind drepturile pacientului nr.46/2003 – PLx 660/2018
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11. Propunere legislativă privind parteneriatul civil – Plx 662/2018
12. Propunere legislativă pentru completarea art.60 şi art.154 din Legea
nr.227/2015 privind Codul fiscal – Plx 663/2018
13. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind
Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare – Plx 666/2018.
În data de 13 noiembrie 2018, lucrările comisiei au fost conduse
de domnul deputat Adrian Solomon, președintele comisiei.

-

La dezbateri au participat ca invitați:
d-l Lucian Șova – Ministru, Ministerul Transporturilor
d-l Călin Cristian Forț – Secretar de Stat, Ministerul Transporturilor
d-l Adrian Marius Rîndunică – Secretar de Stat, Ministerul Muncii și
Justiției Sociale
d-l Angel Gheorghiu – Subsecretar de Stat, Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice
d-l Eduard Corjescu – director general, Ministerul Muncii și Justiției
Sociale
d-l Sorin Daniel Solomon – director, Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice
d-na Cristina Bebereche – director, Agenția Națională a Funcționarilor
Publici
d-l Ionuț-Iulian Cîrdei – director, Inspectoratul General pentru Imigrări
d-na Maria Leancă – șef serviciu, Ministerul Muncii și Justiției Sociale
d-l Iulian Lupu – șef serviciu, Autoritatea de Supraveghere Financiară
d-na Oana Mitea – consilier, Ministerul Muncii și Justiției Sociale
d-l Auraș Marinescu – consilier afaceri europene, Ministerul Muncii și
Justiției Sociale
d-na Anca Marin – consilier juridic, Inspectoratul General pentru
Imigrări
d-l Cristian Petricu – consilier, Ministerul Transporturilor
d-l Grigore Mare – președinte, Federația Națională Sindicală Mișcare
Comercial
d-l Constantin Popa – vicepreședinte, Federația Sindicatelor
Transportatorilor Feroviari din România
d-l Grigore Nicolae – președinte, Federația Națională a Sindicatelor din
Transporturi „ELCATEL”
d-l Ion Nicolae – președinte, Sindicatul Libertatea Feroviară
d-l Iulică Măntescu – președinte, Federația Mecanicilor de Locomotivă
d-l Demian Sorin – vicepreședinte, Confederaţia C.N.S.L.R- FRĂȚIA
d-l Ioan Pricop – vicepreședinte, Federația Națională „Drum de Fier”
d-l Marian Bărăgău – vicepreședinte, Unitatea Sindicatului Liber Metrou
d-l Felix Radmilo – secretar general, Federația Mecanicilor de
Locomotivă din România.
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Dezbaterile au început cu proiectul de Lege privind statutul
personalului feroviar – PLx 37/2017, care a fost trimis spre dezbatere pe
fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru transporturi și
infrastructură.
În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi
invitaţii. Au fost prezentate argumentele promovării acestui act normativ
de către reprezentanţii organizaţiilor sindicale prezenţi.
Membrii comisiei au solicitat amânarea dezbaterilor pentru o ședință
ulterioară, întrucât este necesară reanalizarea textului și a observațiilor
formulate în cadrul comisiei.
Propunerea de amânare a fost acceptată, cu unanimitate de voturi.
Referitor la proiectul de Lege privind înfiinţarea Consiliului naţional
pentru dezvoltarea resurselor umane din administraţia publică – PLx
567/2018 şi la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, precum şi pentru
stabilirea unor măsuri pentru evaluarea funcţionarilor publici în anul 2018
– PLx 656/2018, care au fost trimise spre dezbatere pe fond atât comisiei
noastre, cât și Comisiei pentru administrație publică și amenajarea
teritoriului, domnul preşedinte Adrian Solomon a propus amânarea
dezbaterilor cu o săptămână întrucât au fost prezentate unele observaţii
tehnico-legislative, care impun reanalizarea textului.
Propunerea de amânare a celor două proiecte a fost aprobată, cu
unanimitate de voturi.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
de urgenţã nr.194/2002 privind regimul străinilor din România republicată,
cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei nr.25/2014
privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi
pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul
străinilor în România, cu modificările şi completările ulterioare - Plx
324/2018 a fost trimisă spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât
și Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și
Comisiei juridice, de disciplină și imunități.
În cadrul dezbaterilor, au fost prezentate rapoartele preliminare
întocmite de Comisia pentru pentru apărare, ordine publică și siguranță
națională și Comisia juridică, de disciplină și imunități, prin care se
propune respingerea propunerii legislative.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei și-au însușit soluția adoptată
de celedouă comisii și au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea
propunerii legislative. Motivele respingerii se regăsesc în raportul comun
întocmit de cele trei comisii.
Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului
nr.25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul
României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind
regimul străinilor în România – Plx 494/2018 a fost trimisă spre dezbatere
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pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru apărare, ordine
publică și siguranță națională.
În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar întocmit
de Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, de
respingere a inițiativei legislative.
În urma finalizării discuţiilor, proiectul de lege a fost respins şi de
membrii comisiei noastre, cu majoritate de voturi (o abținere), motivarea
respingerii fiind cuprinsă în raportul comun întocmit.
Proiectul de Lege pentru completarea Legii 76/2002 privind sistemul
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă – PLx
626/2018 a fost trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și
Comisiei juridice, de disciplină și imunități.
În urma discuțiilor, membrii comisiei au solicitat amânarea
dezbaterilor pentru o ședință ulterioară.
Propunerea de amânare a fost aprobată, cu unanimitate de voturi.
Propunerea legislativă pentru completarea alin.(1) al art.139 din
Legea nr.53/2003 - Codul Muncii – Plx 630/2018 a fost trimisă spre
dezbatere pe fond comisiei noastre.
În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au respins
propunerea legislativă, cu majoritate de voturi (un vot împotrivă). Motivele
respiongerii se regăsesc în raportul comisiei.
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului
Naţional al Persoanelor Vârstnice – PLx 661/2018 a fost dezbătut în
prezența reprezentanților Ministerului Muncii și Justiției Sociale.
În cadrul dezbaterilor au fost prezentate amendamente, care,
supuse votului, au fost admise.
În urma finalizării discuţiilor, membrii comisiei au hotărât, cu
majoritate de voturi (patru voturi împotrivă și o abținere), adoptarea cu
amendamente a proiectului de lege. Acestea se regăsesc în raportul
comisiei.
Proiectul de Lege privind fondul de compensare a investitorilor – PLx
654/2018 a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea
fondului fiind de competența Comisiei pentru politică economică, reformă
și privatizare și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au avizat favorabil proiectul
de lege, cu unanimitate de voturi.
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru completarea
Legii privind drepturile pacientului nr.46/2003 – PLx 660/2018 a fost
trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de
competența Comisiei pentru sănătate și familie.
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La dezbateri a participat, în calitate de inițiator, doamna deputat
Oana-Mioara Bîzgan-Gayral.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au avizat favorabil proiectul
de lege, cu unanimitate de voturi.
Propunerea legislativă privind parteneriatul civil – Plx 662/2018 a
fost trimisă comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de
competența Comisiei juridice, de disciplină și imunități.
La dezbateri a participat, în calitate de inițiator, doamna deputat
Oana-Mioara Bîzgan-Gayral.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de
voturi (două abțineri), avizarea negativă a propunerii legislative.
Propunerea legislativă pentru completarea art.60 şi art.154 din
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal – Plx 663/2018, a fost trimisă
comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența
Comisiei pentru buget, finanțe și bănci.
În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au avizat negativ
propunerea legislativă, cu majoritate de voturi (trei voturi împotrivă şi o
abţinere).
În data de 15 noiembrie 2018, Comisia şi-a desfăşurat lucrările
având pe ordinea de zi propunerea legislativă pentru completarea Legii
nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare –
Plx 666/2018. Domnule preşedinte Adrian Solomon a precizat că aceasta a
fost trimisă comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de
competența Comisiei pentru buget, finanțe și bănci.
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au avizat negativ
propunerea legislativă, cu majoritate de voturi (un vot împotrivă).
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie
socială (23) în ziua de 13 noiembrie 2018 au absentat următorii deputaţi:
Silviu Vexler (grup parlamentar al Minorităţilor naţionale), Cristian-George
Sefer (grup parlamentar PSD), Eliza-Mădălina Peţa-Ştefănescu (grup
parlamentar PSD) şi Lia Olguţa Vasilescu (grup parlamentar PSD) –
ministru.
Conform prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, în locul doamnei deputat Eliza-Mădălina PeţaŞtefănescu a participat domnul deputat Nicu Niţu (grup parlamentar PSD),
iar în locul doamnei deputat Lia Olguţa Vasilescu a participat domnul
deputat Aurel Căciulă (grup parlamentar PSD).
Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Adrian
Solomon – preşedinte, Mihăiţă Găină şi Dumitru Oprea – 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, Dan Vîlceanu,
Constantin-Cătălin Zamfira.
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Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie
socială (23) în ziua de 15 noiembrie 2018 au absentat următorii deputaţi:
Silviu Vexler (grup parlamentar al Minorităţilor naţionale), Cristian-George
Sefer (grup parlamentar PSD), Cristian-Gabriel Seidler (grup parlamentar
USR) şi Lia Olguţa Vasilescu (grup parlamentar PSD) – ministru.
Conform prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, în locul doamnei deputat Lia Olguţa Vasilescu a
participat domnul deputat Aurel Căciulă (grup parlamentar PSD).
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 Lidia Vlădescu
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