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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 2, 3 și 4 aprilie 2019 

 
 
 
În perioada 2-4 aprilie 2019, 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 protecţia minorilor şi a tinerilor aflaţi în 

dificultate, din centrele de ocrotire aflate în administraţia Statului – Plx 
705/2018 

3. Propunere legislativă pentru completarea art.100 din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici – Plx 127/2019 

4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au 
dobândit protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, 
precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi 
Spaţiului Economic European – PLx 743/2018 

5. Proiect de Lege pentru înfiinţarea postului de specialist în domeniul 
consultanţei agricole în cadrul fiecărei unităţi a administraţiei publice 
locale, în scopul asigurării serviciilor de consiliere agricolă pentru 
fermieri – PLx 150/2019 

6. Propunere legislativă privind parteneriatul civil – Plx 152/2019 
7. Propunere legislativă privind parteneriatul civil – Plx 153/2019 
8. Propunere legislativă privind protecţia persoanelor cu boală celiacă din 

România – Plx 155/2019 
9. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii – Plx 171/2019 
10. Propunere legislativă pentru completarea art.60 din LEGEA nr.227 

din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal – Plx 173/2019. 
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La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Robert-Iulian Stănescu – președinte, Casa Națională de Pensii 
Publice 

- d-l Dragoș-Virgil Titea – Secretar de Stat, Ministerul Transporturilor 
- d-l Nicolae Tudose – Secretar de Stat, Ministerul Dezvoltării Regionale 

și Administrației Publice 
- d-na Georgeta Jugănaru – director, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
- d-na Simona Istrate - director, Ministerul Transporturilor 
- d-na Gabriela Petrescu – secretar general, Autoritatea Naţională pentru 

Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie 
- d-l Tache Drăgan – șef serviciu, Inspectoratul General pentru Imigrări 
- d-na Ileana Ciobotaru – ofițer specialist, Inspectoratul General pentru 

Imigrări 
- d-l Gheorghe Lăcătușu – consilier, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 

Rurale 
- d-na Rodica Niculescu – consilier, Ministerul Finanțelor Publice 
- d-na Ana Neamțu – expert, Inspectoratul General pentru Imigrări 
- d-na Adriana Gherman – expert, Ministerul Finanțelor Publice 
- d-l Marius Răduț – expert, Ministerul Finanțelor Publice 
- d-l Iulică Măntescu – președinte, Alianța Federațiilor Tehnice Feroviar 
- d-l Florin Dobrescu – preşedinte, Federația Națională „Drum de Fier” 
- d-l Horia Dan Găină – vicepreședinte, Federația Națională „Drum de 

Fier” 
- d-l Ioan Pricop - vicepreședinte, Federația Națională „Drum de Fier” 
- d-l Maxim Rodrigo Gabriel – președinte, Federația Sindicatelor 

Transportatorilor Feroviari 
- d-l Adrian Nechita – prim-vicepreședinte, Federația Sindicatelor 

Transportatorilor Feroviari 
- d-l Grigore Mare – președinte, Federația Națională Feroviară Mișcare 

Comercial Vagoane 
- d-l Viorel Istrate – secretar general, Federația Națională Feroviară 

Mișcare Comercial Vagoane 
- d-l Radmilo Felix – secretar general, Federaţia Mecanicilor de 

Locomotivă 
- d-l Nicolae Grigore – președinte, Federația Națională a Sindicatelor din 

Transporturi „ELCATEL” 
- d-l Marian Bărăgău – lider, Uniunea Sindicatelor Libere de la Metrou. 
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Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 
preşedintele comisiei. 

 
La începutul ședinței, domnul preşedinte a propus ca proiectul de 

lege aflat la poziția 5 pe ordinea de zi să fie trecut pe poziția 1, având în 
vedere prezenţa la dezbateri a iniţiatorului. Membrii comisiei au acceptat 
propunerea de modificare a ordinii de zi, cu unanimitate de voturi.  

Astfel, dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru înfiinţarea 

postului de specialist în domeniul consultanţei agricole în cadrul fiecărei 

unităţi a administraţiei publice locale, în scopul asigurării serviciilor de 

consiliere agricolă pentru fermieri – PLx 150/2019, care a fost transmis 
comisiei noastre pentru avizare, dezbaterile asupra fondului fiind de 
competența Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
și servicii specifice. 

În cadrul discuțiilor a fost prezentat un amendament. S-a solicitat 
amânarea dezbaterilor cu o săptămână, întrucât amendamentul propus 
are implicaţii şi asupra altor texte din lege, fiind necesară analizarea 
acestora, din perspectiva obiectului de reglementare, respectiv raportul de 
muncă şi salarizarea acestei funcţii. Propunerea de amânare a fost 
acceptată cu unanimitate de voturi.  

 
Proiectul de Lege privind statutul personalului feroviar – PLx 

37/2017 a fost trimis pentru dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât 
și Comisiei pentru transporturi și infrastructură. 

În cadrul discuțiilor, au fost prezentate amendamente. Membrii 
comisiei au propus amânarea discutării proiectului de lege şi solicitarea 
unor date suplimentare de la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale. 
Propunerea de amânare a fost acceptată de membrii comisiei, cu 
unanimitate de voturi.  

 
Propunerea legislativă pentru protecţia minorilor şi a tinerilor aflaţi în 

dificultate, din centrele de ocrotire aflate în administraţia Statului – Plx 
705/2018 a fost trimisă pentru dezbatere pe fond atât comisiei noastre, 
cât și Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 
naționale.  

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar al Comisiei 
pentru drepturile omului, care a hotărât respingerea iniţiativei legislative. 

În urma discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, însuşirea soluţiei adoptată de Comisia pentru drepturile omului şi 
întocmirea unui raport comun de respingere a propunerii legislative. 
Motivele respingerii se regăsesc în raportul comun întocmit. 
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Propunerea legislativă pentru completarea art.100 din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici – Plx 127/2019 a fost 
trimisă pentru dezbatere pe fond atât comisiei noastre cât și Comisiei 
pentru administrație publică și amenajarea teritoriului. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar al Comisiei 
pentru administrație publică, care a hotărât respingerea iniţiativei 
legislative. 

În urma discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, însuşirea soluţiei adoptată de Comisia pentru administraţie publică 
şi întocmirea unui raport comun de respingere a propunerii legislative. 
Motivele respingerii se regăsesc în raportul comun întocmit. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au 
dobândit protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, 
precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului 
Economic European – PLx 743/2018 a fost trimis comisiei noastre spre 
dezbatere pe fond. 

În cadrul discuțiilor, s-a precizat că într-o şedinţă anterioară a 
comisiei a fost prezentat un amendament care, supus votului, a fost 
acceptat. Astfel, membrii comisiei au hotărât adoptarea proiectului de lege 
cu un amendament. 

În cadrul procedurii de verificare a raportului, Direcţia procedură 
legislativă şi evaluări din cadrul Departamentului Legislativ a întocmit o 
notă prin care au fost transmise observaţii şi propuneri sub aspectul 
respectării normelor de tehnică legislativă.  

Astfel, au fost formulate amendamente care să răspundă exigenţelor 
instituite de normele tehnico-legislative, care impun reanalizarea textului 
în cadrul comisiei. În urma prezentării acestor amendamente şi a 
dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
adoptarea proiectului de lege cu amendamente, care se regăsesc în 
raportul comisiei. 

 
Cele două propuneri legislative privind parteneriatul civil – Plx 

152/2019 şi Plx 153/2019, au fost trimise comisiei noastre spre avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei juridice, de disciplină și 
imunități.  

În urma discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea favorabilă a acestora. 
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Propunerea legislativă privind protecţia persoanelor cu boală celiacă 
din România – Plx 155/2019 a fost înaintată comisiei noastre spre avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru sănătate și 
familie.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, acordarea unui aviz favorabil. 

 
Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii – Plx 171/2019 a fost trimisă comisiei 
noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei 
pentru sănătate și familie.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, acordarea unui aviz favorabil. 

 
Propunerea legislativă pentru completarea art.60 din LEGEA nr.227 

din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal – Plx 173/2019 a fost transmisă 
comisiei noastre spre avizare, dezbaterea fondului fiind de competența 
Comisiei pentru buget, finanțe și bănci.  

În urma discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative. 

 
În data de 3 aprilie 2019, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările sub îndrumarea raportorilor, având pe 
ordinea de zi întocmirea rapoartelor şi avizelor asupra proiectelor 
finalizate. 

 
În data de 4 aprilie 2019, 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 (22) în ziua de 2 aprilie 2019 au absentat următorii deputaţi: 
Mihăiţă Găină (grup parlamentar PSD), Mara-Daniela Calista (grup 
parlamentar PNL), Adrian-Octavian Dohotaru (neafiliat) şi Lia Olguţa 
Vasilescu (grup parlamentar PSD) – între orele 11.00-13.00. 

Conform prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, la lucrări 
a participat domnul deputat Ioan Dîrzu (grup parlamentar PSD), între 
orele 10.00-11.00 în locul domnului deputat Mihăiţă Găină, iar între orele 
11.00-13.00 în locul doamnei deputat Lia Olguţa Vasilescu.  
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Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Adrian 
Solomon – preşedinte, Dumitru Oprea şi Silviu Vexler – vicepreşedinţi, 
Éva-Andrea Csép şi Violeta Răduţ – secretari, Vasile Axinte, Petre-Florin 
Manole, Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Anişoara Radu, 
Claudiu-Vasile Răcuci, Cristian-George Sefer, Cristian-Gabriel Seidler, 
Irinel-Ioan Stativă, Eliza-Mădălina Ştefănescu-Peţa, Lia Olguţa Vasilescu 
(între 10.00-11.00), Dan Vîlceanu, Constantin-Cătălin Zamfira. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (22) în zilele de 3 şi 4 aprilie 2019 au absentat următorii deputaţi: 
Mara-Daniela Calista (grup parlamentar PNL), Adrian-Octavian Dohotaru 
(neafiliat), Cristian-Gabriel Seidler (grup parlamentar USR) şi Constantin-
Cătălin Zamfira (grup parlamentar PSD). 

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, 
Petre-Florin Manole, Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Anişoara 
Radu, Claudiu-Vasile Răcuci, Cristian-George Sefer, Irinel-Ioan Stativă, 
Eliza-Mădălina Ştefănescu-Peţa, Lia Olguţa Vasilescu, Dan Vîlceanu.  

 
 
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
Adrian Solomon     Violeta Răduţ  

   

 

 

 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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