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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 

 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 23 și 24 aprilie 2019 
 
 
În data de 23 aprilie 2019, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Propunere legislativă privind modificarea OUG nr.194/2002 privind 

regimul străinilor în România și OG nr.25/2014 privind încadrarea în 
muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul 
străinilor în România – Plx 163/2019 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.13/2019 pentru completarea Legii nr.176/2018 privind internshipul – 
PLx 214/2019 

3. Propunere legislativă privind modificarea art.277 din Legea nr.1/2011 a 
educaţiei naţionale – Plx 210/2019 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.23/2019 pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, 
instituirea unor derogări şi prorogarea unor termene – PLx 229/2019 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.15/2019 pentru prorogarea unor termene – PLx 216/2019. 

 
La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Nicea Mergeani – Secretar de Stat, Ministerul Muncii și Justiției 
Sociale 

- d-l Mihai Bobescu – Subsecretar de Stat, Ministerul Afacerilor Interne 
- d-l Eduard Corjescu – director general, Ministerul Muncii și Justiției 

Sociale 
- d-na Cătălina Mali – șef serviciu, Inspectoratul General pentru Imigrări  
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- d-l Albert Boboc – consilier juridic, Inspectoratul General pentru 
Imigrări 

- d-na Gica Marenca – consilier superior, Ministerul Finanțelor Publice. 
 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele comisiei. 
 
Dezbaterile au început cu propunerea legislativă privind modificarea 

OUG nr.194/2002 privind regimul străinilor în România şi OG 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 163/2019, care a fost trimisă spre dezbatere 
pe fond atât comisiei noastre cât și Comisiei pentru apărare, ordine 
publică și siguranță națională.  

În cadrul discuțiilor, a fost prezentat raportul preliminar întocmit de 
Comisia pentru apărare, prin care se propune respingerea propunerii 
legislative. Membrii comisiei și-au însușit opinia prezentată și au decis, cu 
unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative. Motivele 
respingerii se regăsesc în raportul comun întocmit. 

  
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.13/2019 pentru completarea Legii nr.176/2018 privind 
internshipul – PLx 214/2019 a fost trimis comisiei noastre spre dezbatere 
pe fond.  

În urma discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată. 

 
Propunerea legislativă privind modificarea art.277 din Legea 

nr.1/2011 a educaţiei naţionale – Plx 210/2019 a fost trimisă comisiei 
noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei 
pentru învățământ, știință, tineret și sport.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au decis, cu unanimitate de 
voturi, acordarea unui aviz negativ. 

  
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.23/2019 pentru completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011, instituirea unor derogări şi prorogarea unor termene – PLx 
229/2019 a fost transmis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea pe 
fond revenind Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport. 

În urma discuțiilor, membrii comisiei au decis, cu unanimitate de 
voturi, acordarea unui aviz favorabil.  

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.15/2019 pentru prorogarea unor termene – PLx 216/2019 a 
fost transmis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competența Comisiei pentru buget, finanțe și bănci.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au decis, cu unanimitate de 
voturi, acordarea unui aviz favorabil.  
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În data de 24 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 23 aprilie 2019 au absentat următorii deputaţi: 
Silviu Vexler (grup parlamentar al Minorităţilor naţionale) şi Dan Vîlceanu 
(grup parlamentar PNL). 

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, Adrian-Octavian Dohotaru, 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, Constantin-Cătălin 
Zamfira. 

 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (22) în ziua de 24 aprilie 2019 au absentat următorii deputaţi: 
Silviu Vexler (grup parlamentar al Minorităţilor naţionale),  Cristian-Gabriel 
Seidler (grup parlamentar USR) şi Dan Vîlceanu (grup parlamentar PNL). 

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, Adrian-Octavian Dohotaru, 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, Constantin-Cătălin Zamfira. 

 

  
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
Adrian Solomon     Violeta Răduţ  

   

 

 

 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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