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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 20, 21 și 22 februarie 2018 

 
 
 
În perioada 20 - 22 februarie 2018, Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege pentru completarea art.97 din Legea nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice – PLx 845/2015 
2. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul 

sistemul unitar de pensii publice – PLx 225/2016 
3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice – PLx 32/2017 
4. Proiect de Lege privind acordarea tichetelor de sănătate – PLx 92/2017 
5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii dialogului social 

nr.62/2011 – PLx 99/2017 
6. Propunere legislativă privind modificarea Art.2, alin.(1), Art.3 din Legea 

nr.186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii 
de persoane în sistemul public de pensii şi a Art.2, alin.(1) şi Art.5, 
alin.(3) din ANEXA: CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALĂ – Plx 
491/2017 

7. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul 
Muncii – Plx 497/2017 

8. Proiect de Lege pentru completarea art.8 din Decretul-Lege 
nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate 
din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 
1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în 
prizonieri – PLx 558/2017 
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La dezbateri au participat ca invitaţi:  
- d-l Robert Stănescu – Președinte, Casa Națională de Pensii Publice 
- d-l Mădălin Voicu - Secretar de Stat, Ministerul Culturii și Identității 

Naționale 
- d-na Maria Leancă -  șef serviciu, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
- d-na Ramona Cotianu - șef birou, Ministerul Apărării Naționale. 

 
În data de 20 februarie 2018, lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Adrian Solomon, preşedintele comisiei. 
 
La începutul lucrărilor, domnul președinte Adrian Solomon a propus 

suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de lege pentru realizarea 

"Capabilităţii de sprijin de foc indirect" aferentă programului de înzestrare 

" Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bătaie mare” – PLx 42/2018, 
care a fost trimis comisiei pentru avizare, în procedură de urgenţă, 
dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru apărare, ordine 
publică și siguranță națională. 

Supusă votului, propunerea de suplimentare a ordinii de zi a fost 
acceptată de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de Lege pentru completarea art.97 din Legea nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice – PLx 845/2015  a fost retrimis 
comisiei noastre de către Plenul Camerei Deputaților, în vederea 
reexaminării fondului și întocmirii unui nou raport.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (un vot împotrivă), menținerea soluției inițiale, de respingere a 
proiectului de lege, exprimată în raportul anterior. Motivele respingerii se 
regăsesc în raportul comisiei. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul sistemul unitar de pensii publice – PLx 225/2016 a fost trimis 
comisiei noastre spre dezbatere pe fond.  

În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au respins proiectul 
de lege, cu unanimitate de voturi. Motivele respingerii se regăsesc în 
raportul comisiei. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – PLx 32/2017 a fost 
dezbătut în prezența reprezentanților Casei Naționale de Pensii Publice și a 
Ministerului Muncii și Justiției Sociale. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, respingerea proiectului de lege. Motivele respingerii se regăsesc 
în raportul comisiei. 
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Proiectul de Lege privind acordarea tichetelor de sănătate – PLx 
92/2017  a fost trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și 
Comisiei pentru sănătate și familie. 

În urma discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, respingerea proiectului de lege. Motivele respingerii se regăsesc 
raportul preliminar întocmit și transmis Comisiei pentru sănătate și familie, 
în vederea finalizării dezbaterilor și întocmirii raportului comun. 

  
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii dialogului 

social nr.62/2011 – PLx 99/2017 a fost trimis comisiei pentru dezbatere 
pe fond.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât 
respingerea proiectului de lege, cu majoritate de voturi (două abțineri). 
Motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 
 

Propunerea legislativă privind modificarea Art.2, alin.(1), Art.3 din 
Legea nr.186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor 
categorii de persoane în sistemul public de pensii şi a Art.2, alin.(1) şi 
Art.5, alin.(3) din ANEXA: CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALĂ – Plx 
491/2017 a fost dezbătută în prezența reprezentanților Casei Naționale de 
Pensii Publice și a Ministerului Muncii și Justiției Sociale. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, respingerea propunerii legislative. Motivele respingerii se 
regăsesc în raportul comisiei. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul 

Muncii – Plx 497/2017 a fost trimisă comisiei spre dezbatere pe fond. 
După finalizarea dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât 

respingerea propunerii legislative, cu majoritate de voturi (un vot 
împotrivă). 

 
Proiectul de Lege pentru completarea art.8 din Decretul-Lege 

nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din 
motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, 
precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri – PLx 
558/2017 a fost trimis comisiei spre dezbatere pe fond.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, respingerea proiectului de lege. Motivele respingerii se regăsesc 
în raportul comisiei. 
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Proiectul de Lege pentru realizarea "Capabilităţii de sprijin de foc 
indirect" aferentă programului de înzestrare " Sistem Lansator Multiplu de 
Rachete cu bătaie mare” – PLx 42/2018 a fost avizat favorabil de către 
membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. 

 
În zilele de 21 și 22 februarie 2018,  Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu 
individual, fiind distribuite membrilor comisiei materiale documentare 
suplimentare asupra proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei din 
săptămâna următoare. 
 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (23) în ziua de 20 februarie 2018 au absentat următorii deputaţi: 
Mihăiţă Găină (grup parlamentar PSD), Dumitru Oprea (grup parlamentar 
PNL), Mara-Daniela Calista (grup parlamentar PNL), Pavel Popescu (grup 
parlamentar PNL), Lia Olguţa Vasilescu (grup parlamentar PSD). 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Adrian 
Solomon – preşedinte, Silviu Vexler – vicepreşedinte, Éva-Andrea Csép şi 
Violeta Răduţ – secretari, Vasile Axinte, Ionela Viorela Dobrică, Adrian-
Octavian Dohotaru, Luminiţa-Maria Jivan, Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Daniela 
Oteşanu, Anişoara Radu, Claudiu-Vasile Răcuci, Cristian-George Sefer, 
Cristian-Gabriel Seidler, Irinel-Ioan Stativă, Eliza-Mădălina Ştefănescu, 
Constantin-Cătălin Zamfira. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (23) în ziua de 21 februarie 2018 au absentat Mihăiţă Găină (grup 
parlamentar PSD), Dumitru Oprea (grup parlamentar PNL), Mara-Daniela 
Calista (grup parlamentar PNL), Pavel Popescu (grup parlamentar PNL),  
Cristian-Gabriel Seidler (grup parlamentar USR), Lia Olguţa Vasilescu 
(grup parlamentar PSD). 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Adrian 
Solomon – preşedinte, Silviu Vexler – vicepreşedinte, Éva-Andrea Csép şi 
Violeta Răduţ – secretari, Vasile Axinte, Ionela Viorela Dobrică, Adrian-
Octavian Dohotaru, Luminiţa-Maria Jivan, Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Daniela 
Oteşanu, Anişoara Radu, Claudiu-Vasile Răcuci, Cristian-George Sefer, 
Irinel-Ioan Stativă, Eliza-Mădălina Ştefănescu, Constantin-Cătălin Zamfira. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (23) în ziua de 22 februarie 2018 au absentat Dumitru Oprea (grup 
parlamentar PNL), Mara-Daniela Calista (grup parlamentar PNL), Pavel 
Popescu (grup parlamentar PNL), Cristian-Gabriel Seidler (grup 
parlamentar USR), Lia Olguţa Vasilescu (grup parlamentar PSD). 
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Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Adrian 
Solomon – preşedinte, Mihăiţă Găină şi Silviu Vexler – vicepreşedinţi, Éva-
Andrea Csép şi Violeta Răduţ – secretari, Vasile Axinte, Ionela Viorela 
Dobrică, Adrian-Octavian Dohotaru, Luminiţa-Maria Jivan, Eugen Neaţă, 
Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Anişoara Radu, Claudiu-Vasile Răcuci, 
Cristian-George Sefer, Irinel-Ioan Stativă, Eliza-Mădălina Ştefănescu, 
Constantin-Cătălin Zamfira. 

 
 
PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
ADRIAN SOLOMON   VIOLETA RĂDUŢ 

 
 
 
 
 

 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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