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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 

 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 2, 3, 4 și 5 decembrie 2019 
 
 
În zilele de 2 și 3 decembrie 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 ziua 
următoare. 

 
În ziua de 4 decembrie 2019, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi: 
1. Legea privind statutul personalului feroviar – PLx 37/2017 
2. Proiect de Lege privind organizarea şi exercitarea profesiei de 

psihoterapeut în România – PLx 560/2019 
3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.273/2004 privind procedura adopţiei, precum şi pentru 
abrogarea art.5 alin.(7) lit.ş) şi cc) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.11/2014 privind adoptarea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative – PLx 736/2018 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
adopţiei nr.273/2004 – Plx 489/2018 

5. Proiect de Lege pentru modificarea art.50 din Legea nr.273/2004 
privind procedura adopţiei – PLx 517/2019 

6. Proiect de Lege pentru completarea art.21 din Legea nr.223/2015 
privind pensiile militare de stat – PLx 253/2019 

7. Proiect de Lege pentru modificarea art.21 din Legea nr.223/2015 
privind pensiile militare de stat – PLx 386/2019 

8. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.92 din 15 octombrie 2018, pentru modificarea şi 
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completarea unor acte normative în domeniul justiţiei – Plx 
615/2019 

9. Propunere legislativă privind abrogarea dispoziţiilor care 
reglementează posibilitatea pensionării anticipate a personalului de 
specialitate juridică din sistemul judiciar – Plx 616/2019 

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele comisiei. 
 
La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- D-na Istrate Simona – director, Ministerul Transporturilor, 
Infrastructurii și Comunicațiilor 

- D-l Dobre Robert - director proiecte strategice, Ministerul 
Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor 

- D-na Turza Maria Mădălina – președinte, Autoritatea Națională 
pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții 

- D-na Tudor Elena - director general, Autoritatea Națională pentru 
Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții 

- D-na Curelaru Nicoleta - șef serviciu, Autoritatea Națională pentru 
Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții 

- D-l Bucur Florin – consilier, Ministerul Apărării Naționale 
- D-l Bărăgău Marian – vicepreședinte, U.S.L Metrou 
- D-l Nechita Adrian - prim-vicepreședinte, Federația Sindicală a 

Transportatorilor Feroviari din România 
- D-l Dobrescu Florin – președinte, Federația Națională „Drum De 

Fier” 
- D-l Pricop Ioan – vicepreședinte, Federația Națională „Drum De Fier” 
- D-l Măntescu Iulică – președinte, Federația Mecanicilor de 

Locomotivă 
- D-l Mare Grigore – președinte, Federația Națională Feroviară Mișcare 

Comercial Vagoane 
- D-l Petrache Georgel - prim-vicepreședinte, Federația Națională a 

Sindicatelor din Transporturi Elcatel  
- D-na Priceputu Adriana Mara – președinte, Federația Română de 

Pshioterapie 
- D-na Niculescu Georgeta – vicepreședinte, Federația Română de 

Pshioterapie 
- D-l Nedelcea Cătălin – reprezentant, Colegiul Psihologilor din 

România 
- D-l Cosma Dan - prim-vicepreședinte, Asociația MVVD 

 
Dezbaterile au început cu Legea privind statutul personalului feroviar 

– PLx 37/2017, care a fost retrimisă comisiei noastre ca urmare a cererii 
de reexaminare formulată de Președintele României. 

După finalizarea dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (5 abțineri), respingerea cererii de reexaminare și 
adoptarea legii în forma adoptată inițial de Parlament. 
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Proiectul de Lege privind organizarea şi exercitarea profesiei de 
psihoterapeut în România – PLx 560/2019 a fost trimis pentru dezbatere 
pe fond atât comisiei noastre, cât şi Comisiei pentru sănătate şi familie şi 
Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

În cadrul discuțiilor, membrii comisiei noastre au propus amânarea 
dezbaterilor pentru o ședință ulterioară, la care să participe toate părţile 
implicate în aplicarea măsurilor propuse de acest proiect de lege. 
Propunerea de amânare a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.273/2004 privind procedura adopţiei, precum şi pentru abrogarea art.5 
alin.(7) lit.ş) şi cc) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.11/2014 
privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei 
publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
– PLx 736/2018 și proiectul de Lege pentru modificarea art.50 din Legea 
nr.273/2004 privind procedura adopţiei – PLx 517/2019 au fost trimise 
spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități. 

Cele două proiecte de legi au fost dezbătute împreună, întrucât au 
același obiect de reglementare. 

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate amendamente, care supuse 
votului, au fost admise. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, adoptarea cu amendamente a proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.273/2004 privind procedura adopţiei, 
precum şi pentru abrogarea art.5 alin.(7) lit.ş) şi cc) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.11/2014 privind adoptarea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative – PLx 736/2018 și respingerea 
proiectului de Lege pentru modificarea art.50 din Legea nr.273/2004 
privind procedura adopţiei – PLx 517/2019.  

Acestea se regăsesc în raportul preliminar întocmit și transmis 
Comisiei juridice, de disciplină și imunități în vederea finalizării 
dezbaterilor și întocmirii raportului comun. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

adopţiei nr.273/2004 – Plx 489/2018 a fost trimisă spre dezbatere pe fond 
atât comisiei noastre, cât și Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 

În cadrul discuțiilor a fost prezentat raportul preliminar de 
respingere de la Comisia juridică, de disciplină și imunități. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative. Motivele 
respingerii se regăsesc în raportul comun întocmit de cele două comisii.
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Proiectul de Lege pentru completarea art.21 din Legea nr.223/2015 
privind pensiile militare de stat – PLx 253/2019 și proiectul de Lege pentru 
modificarea art.21 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat 
– PLx 386/2019 au fost trimise spre dezbatere pe fond atât comisiei 
noastre, cât și Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță 
națională. 

Cele două proiecte de legi au fost dezbătute împreună, întrucât au 
același obiect de reglementare. 

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate amendamente care, supuse 
votului, au fost admise. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, adoptarea cu amendamente a proiectului de Lege pentru 
modificarea art.21 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat 
– PLx 386/2019 și respingerea proiectului de Lege pentru completarea 
art.21 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat – PLx 
253/2019. Amendamentele se regăsesc în raportul preliminar întocmit și 
transmis Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională în 
vederea finalizării dezbaterilor și întocmirii raportului comun. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.92 din 15 octombrie 2018, pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în domeniul justiţiei – Plx 615/2019 a 
fost trimisă comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
compentența Comisiei juridice, de disciplină și imunități.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au avizat favorabil 
propunerea legislativă, cu unanimitate de voturi. 

 
În ziua de 5 decembrie 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 numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (22) în zilele de 2 şi 3 decembrie 2019 au absentat următorii 
deputaţi: Mara-Daniela Calista (grup parlamentar PNL), Adrian-Octavian 
Dohotaru (neafiliat), Petre-Florin Manole (grup parlamentar PSD) și 
Cristian-Gabriel Seidler (grup parlamentar USR). 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Adrian 
Solomon – preşedinte, Eugen Neaţă, Dumitru Oprea şi Silviu Vexler – 
vicepreşedinţi, Éva-Andrea Csép şi Violeta Răduţ – secretari, Alin-Ionuţ 
Arsu, Mihăiţă Găină, Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Eliza-Mădălina Peţa-
Ştefănescu, Claudiu-Vasile Răcuci, Cristian-George Sefer, Irinel-Ioan 
Stativă, Alexandru Teacă, Lia Olguţa Vasilescu, Dan Vîlceanu, Constantin-
Cătălin Zamfira. 

 
 
 



 

5/5 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (23) în ziua de 4 decembrie 2019 au absentat următorii 
deputați: Mara-Daniela Calista (grup parlamentar PNL), Adrian-Octavian 
Dohotaru (neafiliat) și Petre-Florin Manole (grup parlamentar PSD). 

Conform prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, în locul doamnei deputat Mara-Daniela Calista a 
participat doamna deputat Florica Cherecheș (grup parlamentar PNL). 

În prima parte a şedinţei, în locul domnului deputat Claudiu-Vasile 
Răcuci a participat la lucrări domnul deputat Matei Dobrovie (grup 
parlamentar PNL), iar în locul domnului deputat Dan Vîlceanu a participat 
la lucrări domnul deputat Nicolae Neagu (grup parlamentar PNL). 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Adrian 
Solomon – preşedinte, Eugen Neaţă, Dumitru Oprea şi Silviu Vexler – 
vicepreşedinţi, Éva-Andrea Csép şi Violeta Răduţ – secretari, Alin-Ionuţ 
Arsu, Mihăiţă Găină, Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Eliza-Mădălina Peţa-
Ştefănescu, Florin Popa, Claudiu-Vasile Răcuci, Cristian-George Sefer, 
Cristian-Gabriel Seidler, Irinel-Ioan Stativă, Alexandru Teacă,  Lia Olguţa 
Vasilescu, Dan Vîlceanu, Constantin-Cătălin Zamfira. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (22) în ziua de 5 decembrie 2019 au absentat următorii 
deputaţi: Mara-Daniela Calista (grup parlamentar PNL), Adrian-Octavian 
Dohotaru (neafiliat), Petre-Florin Manole (grup parlamentar PSD) și 
Cristian-Gabriel Seidler (grup parlamentar USR). 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Adrian 
Solomon – preşedinte, Eugen Neaţă, Dumitru Oprea şi Silviu Vexler – 
vicepreşedinţi, Éva-Andrea Csép şi Violeta Răduţ – secretari, Alin-Ionuţ 
Arsu, Mihăiţă Găină, Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Eliza-Mădălina Peţa-
Ştefănescu, Florin Popa, Alexandru Teacă, Claudiu-Vasile Răcuci, Cristian-
George Sefer, Irinel-Ioan Stativă, Lia Olguţa Vasilescu, Dan Vîlceanu, 
Constantin-Cătălin Zamfira. 

 
 

 
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
Adrian Solomon     Violeta Răduţ  

   

 

 

 

                                                                                             

 

                                                                                             
Întocmit, 
Consultant parlamentar Cristina Turcu 
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