
 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
Telefon: 021.414.1130, 021.414.1131; Fax: 021.314.68.69; e-mail: cp07@cdep.ro 

  

 

1/6

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 15, 16 şi 17 mai 2018 
 
 
În perioada 15 - 17 mai 2018, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de securitate socială între 

România şi Republica Orientală a Uruguayului, semnat la Montevideo, la 
13 septembrie 2017 - PLx 231/2018 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici – Plx 205/2018 

3. Propunere legislativă pentru modificarea art.22 din Legea nr.188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici – Plx 206/2018 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.21/2018 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2016 
privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie – PLx 269/2018 

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.24/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei 
naţionale de fundamentare a Planului naţional de adoptare a monedei 
euro – PLx 271/2018 

6. Propunere legislativă pentru completarea art.234 din Legea nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii – Plx 276/2018 

7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.13/2018 pentru modificarea unor acte normative din domeniul 
protecţiei mediului – PLx 281/2018 

8. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, 
precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare – PLx 
285/2018 

9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.13/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.63/2010 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare – Plx 
291/2018 
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10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.341/2004 recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din 
Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la 
Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească 
anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 – Plx 298/2018. 

11. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative – PLx 
267/2018. 

 
La dezbateri au participat ca invitaţi: 

− d-l Eugen Orlando Teodorovici – ministru, Ministerul Finanţelor Publice 
− d-l Florin Iura  - Secretar de Stat, Ministerul Finanţelor Publice 
− d-l Nicea Mergeani - Secretar de Stat, Ministerul Muncii şi Justiţiei 

Sociale 
− d-na Sirma Caraman - Secretar de Stat, Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice 
− d-l Angel Gheorghiu - Subsecretar de stat, Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice 
− d-l Pavel Năstase – preşedinte, Institutul Naţional de Administraţie 
− d-l Ion Ghizdeanu - preşedinte, Comisia Naţională de Strategie şi 

Prognoză 
− d-na Carmelia Dragomir Bălănică – vicepreşedinte, Agenţia Naţională 

pentru Arii Naturale Protejate 
− d-na Tania Gheorghiţă - director, Ministerul Finanţelor Publice 
− d-na Laura Malinetescu - director, Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate 
− d-na Georgeta Ghintuială - director, Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate 
− d-na Georgeta Jugănaru – director, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale 
− d-na Mihaela Grecu - director, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale 
− d-na Monica Mateescu – consilier, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale. 

 
În ziua de 15 mai 2018, începând cu ora 11.00, lucrările au fost 

conduse de domnul deputat Adrian Solomon, preşedintele comisiei. 
 
Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru ratificarea 

Acordului de securitate socială între România şi Republica Orientală a 
Uruguayului, semnat la Montevideo, la 13 septembrie 2017 - PLx 
231/2018, care a fost trimis comisiei noastre spre dezbatere pe fond. 

În urma finalizării discuţiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată. 
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Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici – Plx 205/2018 a fost 
trimisă spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât şi Comisiei 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar transmis 
de Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, prin 
care se propune respingerea propunerii legislative. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei noastre şi-au 
însuşit soluţia adoptată de Comisia pentru administraţie şi au hotărât, cu 
majoritate de voturi (4 voturi împotrivă), respingerea propunerii 
legislative.  Motivele respingerii se regăsesc în raportul comun întocmit de 
cele două comisii. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea art.22 din Legea 

nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici – Plx 206/2018 a fost 
trimisă spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât şi Comisiei 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar transmis 
de Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, prin 
care se propune respingerea propunerii legislative. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei noastre şi-au 
însuşit soluţia adoptată de Comisia pentru administraţie şi au hotărât, cu 
majoritate de voturi (3 voturi împotrivă), respingerea propunerii 
legislative.  Motivele respingerii se regăsesc în raportul comun întocmit de 
cele două comisii. 

 
 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.21/2018 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie – PLx 
269/2018 a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea 
fondului fiind de competenţa Comisiei pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.24/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Comisiei naţionale de fundamentare a Planului naţional de adoptare a 
monedei euro – PLx 271/2018 a fost trimis spre avizare comisiei noastre, 
dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare şi Comisiei pentru buget, finanţe şi 
bănci. 
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În urma discuţiilor, membrii comisiei au avizat favorabil proiectul de 
lege, cu majoritate de voturi (două abţineri). 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.13/2018 pentru modificarea unor acte normative din 
domeniul protecţiei mediului – PLx 281/2018 a fost trimis comisiei noastre 
pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru 
mediu şi echilibru tehnologic. 

În urma finalizării discuţiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (o abţinere), avizarea favorabilă a proiectului de lege 
în forma prezentată de Guvern. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.13/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.63/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare – Plx 291/2018 a 
fost trimisă comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competenţa Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului. 

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

Celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi au fost amânate pentru o 
şedinţă următoare a comisiei. 

 
În data de 15 mai 2018, începând cu ora 12.00, Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările împreună cu Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci, având pe ordinea de zi proiectul de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2018 privind 

adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative – PLx 267/2018. 
În cadrul dezbaterilor au fost prezentate şi dezbătute amendamente, 

care supuse votului, au fost admise. 
În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, 

membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi (2 abţineri), 
adoptarea proiectului de lege cu amendamente. Acestea se regăsesc în 
raportul comun întocmit de cele două comisii. 

 
În ziua de 16 mai 2018, lucrările comisiei au fost conduse de 

domnul deputat Adrian Solomon, preşedintele comisiei. 
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Dezbaterile au început cu propunerea legislativă pentru completarea 
art.234 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – Plx 
276/2018, care a fost trimisă comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea 
fondului fiind de competenţa Comisiei pentru sănătate şi familie. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (un vot împotrivă), avizarea negativă a propunerii legislative. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare – PLx 
285/2018 a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea 
fondului fiind de competenţa Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 

În urma discuţiilor, membrii comisiei au avizat favorabil proiectul de 
lege, cu majoritate de voturi (un vot împotrivă). 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.341/2004 recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din 
Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov 
din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din 
Valea Jiului - Lupeni - august 1977 – Plx 298/2018 a  fost trimisă comisiei 
noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi. 

În urma finalizării discuţiilor, membrii comisiei au avizat favorabil 
propunerea legislativă, cu majoritate de voturi (un vot împotrivă şi o 
abţinere). 

 
În data de 17 mai 2018,  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 15 mai 2018 au absentat următorii deputaţi: 
Dumitru Oprea (grup parlamentar PNL), Ionela Viorela Dobrică (grup 
parlamentar PSD) şi Lia Olguţa Vasilescu (grup parlamentar PSD) – 
ministru. 

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, Mara-Daniela 
Calista, 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. 
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Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (22) în zilele de 16 şi 17 mai 2018 au absentat următorii deputaţi: 
Dumitru Oprea (grup parlamentar PNL), Cristian-Gabriel Seidler (grup 
parlamentar USR) şi Lia Olguţa Vasilescu (grup parlamentar PSD) – 
ministru. 

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, Mara-Daniela 
Calista, 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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