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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 9, 10 şi 11 aprilie 2019 

 
 
În perioada 9 - 11 aprilie 2019, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege privind statutul personalului feroviar – PLx 37/2017 
2. Propunere legislativă pentru îmbunătăţirea cadrului organizatoric şi 

funcţional în vederea depistării precoce a cancerului profesional şi a 
pneumoconiozelor – Plx 106/2019 

3. Propunere legislativă privind abrogarea art.19 din Ordonanţa de 
urgenţă nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu 
modificările şi completările ulterioare - Plx 680/2018 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.93/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor 
termene – PLx 722/2018 

5. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.272/2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului – Plx 713/2018 

6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.3/2019 privind eşalonarea plăţii drepturilor salariale restante pentru 
unele categorii de personal din sistemul justiţiei – PLx 110/2019 

7. Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.391 din Legea 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – PLx 192/2019 

8. Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a 
Asigurărilor şi Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private 
– Plx 120/2019 

9. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.10/2019 privind stabilirea unor măsuri privind finanţarea investiţiilor 
în turism şi modificarea unor acte normative – PLx 179/2019 
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10. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.8/2019 privind unele măsuri pentru aplicarea 
Regulamentului (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 
de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce 
priveşte instituirea Parchetului European (EPPO) – PLx 180/2019 

11. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea art.187 din 
Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice – Plx 189/2019. 
 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  
- d-na Elena Solomonesc – Secretar de Stat, Ministerul Muncii şi Justiției 

Sociale 
- d-l Dan Dumitrescu – Secretar de Stat, Ministerul Sănătății 
- d-na Georgeta Jugănaru – director, Ministerul Muncii şi Justiției Sociale 
- d-na Ramona Minea Niculescu – consilier juridic, Autoritatea Naţională 

pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie 
- d-na Niculina Păun – expert, Ministerul Finanțelor Publice 
- d-l Paul Nicolescu – consilier, Ministerul Muncii şi Justiției Sociale 
- d-na Viorica Paulescu – consilier superior, Ministerul Finanțelor Publice 
- d-na Tatiana Tudor – consilier, Ministerul Finanțelor Publice 
- d-l Tudor Bodea – consilier, Ministerul Turismului 
- d-l Bogdan Dobrin – director general, Agenția Națională pentru Achiziții 

Publice 
- d-na Simona Crecea – consilier, Agenția Națională pentru Achiziții 

Publice 
- d-l Ion Rădoi – preşedinte, Unitatea Sindicatului Liber din Metrou 
- d-l Iulică Măntescu – preşedinte, Alianța Federațiilor Tehnice Feroviare 
- d-l Grigore Mare – preşedinte, Federația Națională Feroviară Mişcare 

Comercial 
- d-l Florin Dobrescu – preşedinte, Federația Națională Drum de Fier 
- d-l Nicolae Grigore – preşedinte, Federația Națională a Sindicatelor din 

Transporturi ELCATEL 
- d-l Rodrigo Gabriel Maxim – preşedinte, Federația Sindicatelor 

Transportatorilor Feroviari 
- d-l Adrian Nechita – prim-vicepreşedinte, Federația Sindicatelor 

Transportatorilor Feroviari 
- d-l Horia Dan Găină – vicepreşedinte, Federația Națională Drum de Fier 
- d-l Ioan Pricop – vicepreşedinte, Federația Națională Drum de Fier 
- d-na Maria Daniela Ciceu – vicepreşedinte, Federația Mecanicilor de 

Locomotivă 
- d-l Marian Artimon – secretar general, Unitatea Sindicatului Liber din 

Metrou 
- d-l Marian Bărăgău – membru BEX, Unitatea Sindicatului Liber din 

Metrou. 
 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 
preşedintele comisiei. 
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La începutul şedinței, s-a propus suplimentarea ordinii de zi cu 
proiectul de Lege pentru înființarea postului de specialist în domeniul 
consultanţei agricole în cadrul fiecărei unități a administraţiei publice 
locale, în scopul asigurării serviciilor de consiliere agricolă pentru fermieri 
– PLx 150/2019 şi proiectul de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.391 
din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – PLx 
192/2019.  

Membrii comisiei au acceptat propunerea de completare a ordinii de 
zi, cu unanimitate de voturi. 

 
Dezbaterile au început cu proiectul de Lege privind statutul 

personalului feroviar – PLx 37/2017, care a fost trimis spre dezbatere pe 
fond atât comisiei noastre, cât şi Comisiei pentru transporturi şi 
infrastructură. 

În cadrul discuției, au fost prezentate şi dezbătute amendamente. 
Pentru a finaliza dezbaterile, reprezentanţii organizaţiilor sindicale au 
solicitat amânarea cu o săptămână a dezbaterilor pentru a transmite 
observaţiile şi propunerile acestora la două articole asupra cărora discuţiile 
nu au fost finalizate. Membrii comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor, 
cu unanimitate de voturi. 

  
Propunerea legislativă pentru îmbunătăţirea cadrului organizatoric şi 

funcţional în vederea depistării precoce a cancerului profesional şi a 
pneumoconiozelor – Plx 106/2019 a fost transmisă spre dezbatere pe fond 
atât comisiei noastre, cât şi Comisiei pentru sănătate şi familie.  

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate amendamente care, supuse 
votului, au fost admise. În urma discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, 
cu majoritate de voturi (o abținere), adoptarea cu amendamente a 
propunerii legislative şi transmiterea unui raport preliminar către Comisia 
pentru sănătate şi familie în vederea finalizării dezbaterilor şi întocmirii 
raportului comun. 

 
Propunerea legislativă privind abrogarea art.19 din Ordonanţa de 

urgenţă nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu 
modificările şi completările ulterioare - Plx 680/2018 a fost trimisă pentru 
dezbaterea fondului atât comisiei noastre cât şi Comisiei pentru buget, 
finanțe şi bănci.  

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar al Comisiei 
pentru buget, care a hotărât respingerea iniţiativei legislative. 

În urma discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (3 voturi împotrivă), însuşirea soluţiei adoptată de Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci şi întocmirea unui raport comun de respingere a 
propunerii legislative. Motivele respingerii se regăsesc în raportul comun 
întocmit. 
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Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.93/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor 
termene – PLx 722/2018 a fost trimis pentru dezbaterea fondului atât 
comisiei noastre, cât şi Comisiei pentru buget, finanțe şi bănci. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar al Comisiei 
pentru buget, care a hotărât adoptarea proiectului de lege în forma 
transmisă de către Guvern. 

În urma discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, însuşirea soluţiei adoptată de Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci şi întocmirea unui raport comun de adoptare a proiectului de lege cu 
amendamente, în sensul eliminării textelor adoptate de Senat. 
Amendamentele se regăsesc în raportul comun întocmit. 

 
Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului – Plx 713/2018 a fost trimisă 
spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât şi Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunități.  

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar al Comisiei 
juridice, care a hotărât respingerea iniţiativei legislative. 

În urma discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (o abţinere), însuşirea soluţiei adoptată de Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi şi întocmirea unui raport comun de respingere a 
propunerii legislative. Motivele respingerii se regăsesc în raportul comun 
întocmit. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.3/2019 privind eşalonarea plăţii drepturilor salariale 
restante pentru unele categorii de personal din sistemul justiţiei – PLx 
110/2019 a fost transmis spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre cât 
şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunități. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar al Comisiei 
juridice, care a hotărât adoptarea proiectului de lege în forma prezentată. 

În urma discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, însuşirea soluţiei adoptată de Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi şi întocmirea unui raport comun de adoptare a proiectului de lege 
în forma prezentată de Senat.  

 
 Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.391 din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – PLx 192/2019 a fost 
transmis spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât şi Comisiei 
pentru sănătate şi familie.  

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar al Comisiei 
pentru sănătate, care a hotărât adoptarea proiectului de lege cu 
amendamente. 
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În urma discuțiilor asupra proiectului de lege, membrii comisiei au 
propus amânarea dezbaterilor şi invitarea la discuţii a autorului 
amendamentelor. Propunerile au fost acceptate, cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de Lege pentru înfiinţarea postului de specialist în domeniul 

consultanţei agricole în cadrul fiecărei unităţi a administraţiei publice 
locale, în scopul asigurării serviciilor de consiliere agricolă pentru fermieri 
– PLx 150/2019 a fost trimis comisiei noastre spre avizare, dezbaterea 
fondului fiind de competența Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice.  

În cadrul discuțiilor s-a precizat că într-o şedinţa anterioară a fost 
prezentat un amendament şi s-a solicitat amânarea dezbaterilor, fiind 
necesară reanalizarea textului, întrucât amendamentul propus are 
implicaţii şi asupra altor texte din lege, din perspectiva obiectului de 
reglementare, respectiv raportul de muncă şi salarizarea acestei funcţii.  

În cadrul discuțiilor au fost prezentate amendamentele formulate 
care, supuse votului, au fost admise. În urma dezbaterilor, membrii 
comisiei au decis, cu majoritate de voturi (un vot împotrivă), avizarea 
favorabilă a proiectului de lege, cu amendamente, care se regăsesc în 
avizul întocmit.  

Proiectul de Lege privind organizarea şi funcționarea Academiei 
Române – PLx 392/2018 a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru învățământ, 
ştiință, tineret şi sport. 

În cadrul dezbaterilor s-a precizat că unele articole, referitoare la 
raporturile de muncă şi salarizare, fac obiectul domeniilor de expertiză ale 
comisiei noastre. În urma analizării textului, s-a constatat că forma 
propusă contravine dispoziţiilor legale în vigoare. Astfel, în urma 
discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
acordarea unui aviz negativ. Motivele se regăsesc în avizul comisiei 
întocmit şi trasmis Comisiei pentru învățământ, ştiință, tineret şi sport. 

 
Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a 
Asigurărilor şi Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – 
Plx 120/2019 a fost transmisă comisiei noastre spre avizare, dezbaterea 
fondului fiind de competența Comisiei pentru buget, finanțe şi bănci şi 
Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, acordarea unui aviz negativ. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.10/2019 privind stabilirea unor măsuri privind finanţarea 
investiţiilor în turism şi modificarea unor acte normative – PLx 179/2019 a 
fost transmis comisiei noastre spre avizare, dezbaterea fondului revenind 
Comisiei pentru buget, finanțe şi bănci, Comisiei pentru industrii şi servicii 
şi Comisiei pentru administrație publică şi amenajarea teritoriului.  
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În urma discutării proiectului de lege, membrii comisiei au hotărât, 
cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, în forma prezentată.  

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.8/2019 privind unele măsuri pentru aplicarea 
Regulamentului (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de 
punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce 
priveşte instituirea Parchetului European (EPPO) – PLx 180/2019 a fost 
trimis comisiei noastre spre avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competența Comisiei juridice, de disciplină şi imunități. 

În cadrul dezbaterilor s-a propus amânarea dezbaterilor. Propunerea 
de amânare a fost admisă, cu unanimitate de voturi.  

 
Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea art.187 din 

Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice – Plx 189/2019 a fost trimisă 
comisiei noastre spre avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa 
Comisiei pentru industrii şi servicii şi Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunități. 

În urma discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea negativă a iniţiativei legislative. 

 
În ziua de 10 aprilie 2019, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi întocmirea 
rapoartelor şi avizelor asupra proiectelor finalizate, sub îndrumarea 
raportorilor. 

 
În ziua de 11 aprilie 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. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (22) în ziua de 9 aprilie 2019 au absentat următorii deputaţi: 
Mara-Daniela Calista (grup parlamentar PNL) şi Adrian-Octavian Dohotaru  
(neafiliat). 

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, Vasile Axinte, 
Petre-Florin Manole, Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Anişoara 
Radu, Claudiu-Vasile Răcuci, Cristian-George Sefer, Cristian-Gabriel 
Seidler, Irinel-Ioan Stativă, Eliza-Mădălina Ştefănescu-Peţa, Lia Olguţa 
Vasilescu, Dan Vîlceanu, Constantin-Cătălin Zamfira. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (22) în zilele de 10 şi 11 aprilie 2019 au absentat următorii 
deputaţi: Mara-Daniela Calista (grup parlamentar PNL), Adrian-Octavian 
Dohotaru (neafiliat) şi Cristian-Gabriel Seidler (grup parlamentar USR). 
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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, Vasile Axinte, 
Petre-Florin Manole, Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Anişoara 
Radu, Claudiu-Vasile Răcuci, Cristian-George Sefer, Irinel-Ioan Stativă, 
Eliza-Mădălina Ştefănescu-Peţa, Lia Olguţa Vasilescu, Dan Vîlceanu, 
Constantin-Cătălin Zamfira. 

 
  
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
Adrian Solomon     Violeta Răduţ  

   

 

 

 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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