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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
 

lucrărilor Comisiei din 22, 23 şi 24 octombrie 2019 
SINTEZA 

 
 
În ziua de 22 octombrie 2019, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului – Plx 
119/2019 

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului – PLx 457-2019 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.38/2019 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de 
dezvoltare locală şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat – PLx 
348/2019 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.56/2019 pentru completarea Legii nr.52/2011 privind 
exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri 
– PLx 409/2019 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.58/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative – PLx 427/2019 

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.218 
din 23 aprilie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei 
Române şi a Legii nr.360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului 
– Plx 455/2019 

7. Proiect de Lege pentru înfiinţarea Autorităţii Vamale Române, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative – 
PLx 462/2019 
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8. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei 
de Frontieră Române – PLx 464/2019 
 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele comisiei. 
 
La dezbateri au participat ca invitaţi:  

‒ D-na Coman Gabriela -președinte,  Autoritatea Național ă pentru 
Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Ministerul Muncii și Justiției 
Sociale 

‒ D-na Jugănaru Georgeta – director, Ministerul Muncii și Justiției 
Sociale 

‒ D-na Dragomir Adina – director, Autoritatea de Supraveghere 
Financiară 

‒ D-na Zgonea Cristina - şef serviciu, Autoritatea de Supraveghere 
Financiară 

‒ D-l Corjescu Eduard -director general, Ministerul Muncii și Justiției 
Sociale 

‒ D-na Popescu Ioana – consilier, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
‒ D-na Melinte Doina - vicepreședinte, Agenția Națională Anti-Doping 
‒ D-l Madar Adrian - secretar general adjunct, Secretariatul General al 

Guvernului 
‒ D-l Dima Cristian – director, Agenția Națională Anti-Doping 
‒ D-l Mutescu Marcel –director, Direcția Generală a Vămilor 
‒ D-na Vicoleanu Carmen - şef serviciu juridic,  Inspectoratul General 

al Poliției de Frontieră, Ministerul Afacerilor Interne 
 

  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului – Plx 
119/2019 a fost trimisă spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât 
şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 
  În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar al comisiei 
juridice, de adoptare a propunerii legislative. 
 În urma dezbaterilor, membrii comisiei şi-au însuşit soluţia adoptată 
de comisia juridcă şi au hotărât, cu majoritate de voturi (o abţinere), 
adoptarea propunerii legislative în forma prezentată de Senat. 
 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului – PLx 457/2019 a fost 
trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât şi Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi. 

În cadrul dezbaterilor, au fost prezentate amendamente, care supuse 
votului, au fost admise. 
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea cu amendamente a proiectului de lege. 
Acestea se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.38/2019 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de 
pensii administrate privat – PLx 348/2019 a fost dezbătut  fiind formulate 
amendamente care supuse votului au fost acceptate şi se regăsesc în 
raportul preliminar al comisiei care va fi trimis celorlalte comisii sesizate cu 
dezbaterea pe fond. 

În urma discuţiilor s-a hotărât cu unanimitate de voturi adoptarea 
proiectului de lege cu amendamente. 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.56/2019 pentru completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor 
activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri – PLx 409/2019, a 
fost dezbătut şi adoptat în forma prezentată de Senat, cu majoritate de 
voturi (3 abţineri). 
 

 Referitor la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.58/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative – PLx 427/2019 au fost formulate amendamente supuse votului 
au fost acceptate de către membrii comisiei. 

În urma discuţiilor s-a hotărât cu unanimitate de voturi adoptarea 
proiectului de lege cu amendamente care se regăsesc în raportul 
preliminar al comisiei. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.218 

din 23 aprilie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române şi a 
Legii nr.360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului – Plx 455/2019 a 
fost dezbătută şi avizată negativ, cu unanimitate de voturi. Avizul urmează 
a fi transmis către Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională, sesizată pe fond.  

 
Proiectul de Lege pentru înfiinţarea Autorităţii Vamale Române, precum 

şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative – PLx 462/2019 
a fost dezbătut şi avizat favorabil cu majoritate de voturi, 4 voturi 
împotrivă şi 2 abţineri. Avizul urmează a fi transmis către Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de 
Frontieră Române – PLx 464/2019 a fost dezbătut şi avizat favorabil, cu 
majoritate de voturi (o abţinere). Avizul urmează a fi transmis către 
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.  
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În ziua de 23 şi 24 octombrie 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. 
 
 În ziua de 22 octombrie 2019 au participat toţi membrii comisiei. 
 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (22) în ziua de 23 octombrie 2019 a absentat domnul deputat  
Cristian-Gabriel Seidler (grup parlamentar USR). 

 
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, Alin-Ionuţ 
Arsu, Mara-Daniela Calista, Adrian-Octavian Dohotaru, Petre-Florin 
Manole, Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Eliza-Mădălina Peţa-
Ştefănescu, Claudiu-Vasile Răcuci, Cristian-George Sefer, Irinel-Ioan 
Stativă, Lia Olguţa Vasilescu, Dan Vîlceanu, Constantin-Cătălin Zamfira, 
Alexandru Teacă. 

 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (22) în ziua de 24 octombrie 2019 a absentat domnul deputat  
Cristian-Gabriel Seidler (grup parlamentar USR). 

 
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, Alin-Ionuţ 
Arsu, Mara-Daniela Calista, Adrian-Octavian Dohotaru, Petre-Florin 
Manole, Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Eliza-Mădălina Peţa-
Ştefănescu, Claudiu-Vasile Răcuci, Cristian-George Sefer, Irinel-Ioan 
Stativă, Lia Olguţa Vasilescu, Dan Vîlceanu, Constantin-Cătălin Zamfira, 
Alexandru Teacă. 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
Adrian Solomon     Violeta Răduţ  

   
 
 

                                     
                                    Întocmit, 

Consultant parlamentar Cristina Turcu 
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
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