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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 

 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 4, 5 și 6 iunie 2019 
 
 
În data de 4 iunie 2019, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Propunere legislativă pentru modificarea lit.i) a alin.(1) al art.260 din 

Legea nr.53/2003 - Codul muncii – Plx 399/2018 
2. Propunere legislativă privind dialogul social – Plx 715/2018 
3. 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 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.19/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative – 
PLx 239/2019. 

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele comisiei. 
 
La dezbateri au participat ca invitaţi:  

• d-l Nicea Mergeani - Secretar de Stat, Ministerul Muncii și Justiției 
Sociale 

• d-l Serghei Mesaroș - director, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
• d-l Răzvan Grecu – director general adjunct, Ministerul Afacerilor 

Interne 
• d-na Claudia Butuza – consilier, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
• d-na Ileana Petre – consilier juridic, Ministerul Justiției 
• d-na Ioana Isfan – consilier juridic, Ministerul Justiției 
• d-l Bogdan Hossu - președinte, CNS Cartel Alfa 
• d-l Costin Dumitru -  președinte, Blocul Național Sindical 
• d-l Achille Costin Duțu – președinte, Federația Sindicatelor Libere din 

Chimie și Petrochimie 
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• d-na Florica Vasilescu – presedinte, IndustriALL BNS 
• d-l Marin Florian – preşedinte, Federația Sindicatelor Libere din 

România 
• d-l Octavian Ciobanu – secretar general, Federația Sindicatelor Libere 

din Chimie și Petrochimie 
• d-l Iulică Măntescu – vicepreședinte, CNS Cartel Alfa 
• d-l Mihai Cristian – director juridic, Blocul Național Sindical 
• d-l Simion Hăncescu – vicepreședinte, Confederația Sindicatelor 

Democratice din România 
• d-na Liliana Glința -  Confederația Sindicatelor Democratice din 

România 
• d-l Alin Stoica – consilier, Confederația Patronală Concordia 
• d-l Eduard Floria - coordonator, Confederația Patronală Concordia 
• d-na Adelina Dabu – public policy officer, Confederația Patronală 

Concordia 
• d-l Andrei Dinu – reprezentant Confederația Patronală Concordia 
• d-na Teodora Stoian – consultant, Camera de Comerţ şi Industrie 

Româno-Germană 
• d-l Marius Eftimie – Consiliul Investitorilor Străini (FIC) 
• d-l Dumitru Vieru – consilier juridic, Consiliului Naţional al 

Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România 
• d-l Lucian Puiu – secretar general, Federația Columna 
• d-l Sorin Stan – secretar general, CNSLR Frăția 
• d-l Dragoș Mihalache – vicepreședinte, Uniunea Generală a 

Industriaşilor din Romania 
• d-na Gabriela Falcașu – Asociația Română a Băncilor 
• d-na Adriana Iftime – director general, Federația Patronatelor 

Societăților din Construcții 
• d-na Anca Mărginean – director executiv, Federația ”PATROMAT”. 

 
Dezbaterile au început cu propunerea legislativă pentru modificarea 

lit.i) a alin.(1) al art.260 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii – Plx 
399/2018, care a fost trimisă comisiei noastre spre dezbatere pe fond. 

În cadrul discuțiilor a fost prezentat și dezbătut un amendament, 
care, supus votului, a fost respins. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (un vot împotrivă și trei abțineri), adoptarea propunerii legislative în 
forma depusă de iniţiatori. 

 
Propunerea legislativă privind dialogul social – Plx 715/2018 a fost 

trimisă comisiei noastre spre dezbatere pe fond. 
La discuții au participat reprezentanți ai organizațiilor sindicale și 

patronale, precum și reprezentanți ai Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale. 

În cadrul ședinței au avut loc dezbateri generale. Au fost prezentate 
amendamente şi a început dezbaterea pe articole, urmând ca finalizarea 
dezbaterilor să aibă loc într-o ședință ulterioară. 

 



 

3/5

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã 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 pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competența Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au avizat favorabil 
proiectul de lege, cu unanimitate de voturi, în forma prezentată. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.19/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative – PLx 239/2019 a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru buget, finanțe și 
bănci, Comisiei pentru industrii și servicii și Comisiei pentru tehnologia 
informației și comunicațiilor. 

În cadrul discuțiilor a fost prezentat un amendament care, supus 
votului, a fost admis. 

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

 
În data de 5 iunie 2019, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

şi-a desfăşurat lucrările împreună cu Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, având pe ordinea de 
zi proiectul de Lege pentru modificarea art.4 alin.(4) din Legea nr.52/2011 
privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de 
zilieri – PLx 243/2018. 

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele comisiei. 
 
La dezbateri au participat ca invitaţi: 

• d-l Nicea Mergeani – Secretar de Stat, Ministerul Muncii și Justiției 
Sociale 

• d-l Claudiu-Sorin Roșu-Mareș – Secretar de Stat, Ministerul Agriculturii 
si Dezvoltării Rurale 

• d-l Eduard Corjescu – director general, Ministerul Muncii și Justiției 
Sociale 

• d-l Mihai Neagu – director general adjunct, Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale 

• d-l Viorel Gît – consilier, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
• d-l Ioan Bodea – reprezentant al crescătorilor de ovine persoane fizice 
• d-l Nicolae Cioranu – președinte, Federația ROMOVIS. 
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Proiectul de Lege pentru modificarea art.4 alin.(4) din Legea 
nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional 
desfăşurate de zilieri – PLx 243/2018 a fost trimis spre dezbatere pe fond 
atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar al Comisiei 
pentru agricultură, prin care se propune adoptarea cu amendamente a 
proiectului de lege, precum şi amendamente suplimentare depuse la 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât, cu majoritate 
de voturi (o abținere), adoptarea cu amendamente a proiectului de lege. 
Acestea se regăsesc în raportul comun întocmit de cele două comisii. 
 

După finalizarea ședinței comune, Comisia pentru muncă și protecție 
socială și-a continuat lucrările, având pe ordinea de zi: 

1. Proiectul de Lege pentru modificarea art.56 alin.(1) lit.a) din 
Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – PLx 98/2019 

2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.22 
din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice – Plx 487/2018. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea art.56 alin.(1) lit.a) din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – PLx 98/2019 a fost 
trimis comisiei noastre spre dezbatere pe fond. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat un amendament care, supus 
votului, a fost respins. 

În urma discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.22 din 

Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice – Plx 487/2018  a fost trimisă spre dezbatere pe fond comisiei 
noastre. 

În cadrul discuțiilor au fost prezentate și dezbătute amendamente, 
care supuse votului, au fost admise. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, adoptarea propunerii legislative cu amendamente. Acestea se 
regăsesc în raportul comisiei. 
 
  În data de 6 iunie 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. 
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Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (22) în zilele de 4, 5 şi 6 iunie 2019 au absentat următorii 
deputaţi: Silviu Vexler (grupul parlamentar al Minorităţilor naţionale), 
Adrian-Octavian Dohotaru (neafiliat), Petre-Florin Manole (grup 
parlamentar PSD), Cristian-Gabriel Seidler (grup parlamentar USR) şi 
Irinel-Ioan Stativă (grup parlamentar PSD). 

Conform prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, în zilele de 4 şi 5 iunie 2019, în locul domnului 
deputat Cristian-Gabriel Seidler a participat la dezbateri domnul deputat 
Dumitru Lupescu (grup parlamentar USR), iar în locul domnului deputat  
Irinel-Ioan Stativă a participat domnul deputat Gabriel Petrea (grup 
parlamentar PSD). 

În ziua de 6 iunie 2019, în locul domnului deputat Irinel-Ioan Stativă 
a participat domnul deputat Gabriel Petrea (grup parlamentar PSD). 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Adrian 
Solomon – preşedinte, Mihăiţă Găină şi Dumitru Oprea – vicepreşedinţi, 
Éva-Andrea Csép şi Violeta Răduţ – secretari, Vasile Axinte, Mara-Daniela 
Calista, Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Anişoara Radu, 
Claudiu-Vasile Răcuci, Cristian-George Sefer, Eliza-Mădălina Peţa-
Ştefănescu, Lia Olguţa Vasilescu, Dan Vîlceanu, Constantin-Cătălin 
Zamfira. 

 
 
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
Adrian Solomon     Violeta Răduţ  

   

 
 
 
 
 

Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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