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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 2 iulie 2018 

 
 
În ziua de 2 iulie 2018, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi propunerea legislativă 

pentru modificarea şi completarea alin.3, al art.1691 din Legea 263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial 

nr.852, din 20 decembrie 2010 - Plx 245/2017.  
 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Silviu Vexler, 

vicepreşedinte al comisiei. 
 
La dezbateri au participat ca invitaţi:  

• d-l Robert Stănescu - preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice  

• d-na Vasilica Robu - director general, Casa Naţională de Pensii 

Publice 

• d-na Maria Leancă - şef serviciu, Ministerul Muncii şi Justiţie Sociale. 

 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

alin.(3) al art.1691 din Legea nr.263/2010, urmărindu-se eliminarea 

interpretărilor ambigue din aplicarea prevederilor Legii nr.192/2015 cu 

privire la persoanele care au desfășurat activitate în locurile de muncă 

încadrate în grupa I și/sau grupa a II-a de muncă. 

În cursul dezbaterilor au fost formulate amendamente, în scopul 

asigurării continuităţii reglementării şi pentru o aplicare unitară. Supuse 

votului, amendamentele au fost adoptate, cu majoritate de voturi.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi (3 voturi împotrivă şi o abţinere) adoptarea iniţiativei 

legislative cu amendamente, care se regăsesc în raportul comisiei. 
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Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (22) în ziua de 2 iulie 2018 au absentat următorii deputaţi: Adrian 
Solomon (grup parlamentar PSD), Mihăiţă Găină (grup parlamentar PSD), 
Éva-Andrea Csép (grup parlamentar UDMR), Adrian-Octavian Dohotaru 
(neafiliat), Cristian-George Sefer (grup parlamentar PMP), Irinel-Ioan 
Stativă (grup parlamentar PSD) şi Lia Olguţa Vasilescu (grup parlamentar 
PSD). 

Conform prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Adrian Solomon a 
participat la lucrări domnul deputat Toma Ilie (grup parlamentar PSD),  în 
locul domnului deputat Mihăiţă Găină a participat domnul deputat Vasile 
Cocoş (grup parlamentar PSD), în locul domnului deputat Irinel-Ioan 
Stativă a participat domnul deputat Aurel Căciulă (grup parlamentar PSD), 
iar în locul doamnei Lia Olguţa Vasilescu a participat doamna deputat Alina 
Teiş (grup parlamentar PSD). 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Dumitru 
Oprea şi Silviu Vexler – vicepreşedinţi şi Violeta Răduţ – secretar, Vasile 
Axinte, Mara-Daniela Calista, Ionela Viorela Dobrică, Luminiţa-Maria Jivan, 
Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Anişoara Radu, Claudiu-Vasile 
Răcuci, Cristian-Gabriel Seidler, Eliza-Mădălina Ştefănescu, Constantin-
Cătălin Zamfira. 

  
 
 

VICEPREŞEDINTE,   SECRETAR, 
Silviu VEXLER    Violeta RĂDUŢ  

   

 

 

 

 

 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
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