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Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

Ordine de zi 

 

Marţi, 10 decembrie 2019, ora 11.00 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Număr PLx şi 
LINK Titlu Iniţiatori Cine se 

ocupă Sesizare  Termen PDV Guvern 
/ Ministere Obiect de reglementare 

1.  PL-x 93 
06.03.2019 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.114/2018 privind 
instituirea unor măsuri în 
domeniul investiţiilor publice 
şi a unor măsuri fiscal-
bugetare, modificarea şi 
completarea unor acte 
normative şi prorogarea unor 
termene 
 
Adoptat tacit de Senat 
 
Înscris pe OZ la Plen 

Guvern Adriana 
Breazu 

Fond comun 
 

Muncă + 
Buget +  

Tehn. Informaţiei 
 

Raport 
preliminar de 

respingere de la 
Tehn.Informatiei 

TA: 14-03-2019 
TR: 21-03-2019 
 
Pr.urgenţă 

__ 
 

MFP 
MMJS 

Instituirea unor măsuri în 
domeniul investiţiilor publice şi 
a unor măsuri fiscal-bugetare, 

modificarea şi completarea unor 
acte normative şi prorogarea 

unor termene. Astfel, prin 
proiect se propune: înfiinţarea 

Fondului de Dezvoltare si 
Investiţii, aprobarea 

Programului de finanţare a 
investiţiilor pentru 

modernizarea şi dezvoltarea 
staţiunilor balneare, aprobarea 
Programul „gROwth - investim 

în copii, investim în viitor”, 
acordarea unei alocaţii pe 
persoană, suportată de la 
bugetul de stat, în scopul 
stimulării îmbunătăţirii 

condiţiilor de habitat şi de 
alimentaţie, în cadrul 

grădiniţelor cu profil sportiv, 
instituirea unei taxe pe activele 
instituţiilor financiar bancare, 

numeroase intervenţii 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=17708�
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=17708�
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legislative, modificări şi 
completări a peste 25 de acte 

normative, care reglementează 
diverse domenii sociale-
salarizare, investiţii etc. 

2.  PL-x 310 
03.10.2017 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.59/2017 privind 
modificarea şi completarea 
unor acte normative din 
domeniul pensiilor de 
serviciu  
 
Adoptat cu amendamente 
de Senat 
 
Retrimis de la Plen în 
27.06.2018 
 

Guvern Adriana 
Breazu 

Fond  TR: 27-09-2018 __ 
 

MMJS 
MAI 
MAN 

Modificarea şi completarea 
unor acte normative din 

domeniul pensiilor de serviciu 
pentru anumite categorii socio-

profesionale.  
Se propune modificarea 
prevederilor din actele 

normative care reglementează 
pensii de serviciu, sub aspectul 

măsurii de actualizare.  
De asemenea, se propune ca şi 
cuantumul net al pensiilor de 

serviciu stabilite de aceste acte 
normative să nu poată fi mai 

mare decât cuantumul net 
corespunzător mediei venitului 
brut care a constituit baza de 
calcul a pensiei de serviciu. 

3.  PL-x 584 
18.12.2017 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.82/2017 pentru 
modificarea şi completarea 
unor acte normative 
 
Adoptat cu amendamente 
de Senat 
 
Înscris pe OZ la Plen 
 
 

Guvern Adriana 
Breazu 

Fond TA: 28-12-2017 
TR: 06-02-2018 
 
Pr.urgenţă 

 
Amânat în 
17.04.2018 

__ 
 

MMJS 
MFP 

Modificarea şi completarea 
unor acte normative, prin 

stabilirea, printre altele, a unor 
măsuri referitoare la pensionarii 

sistemului public de pensii, 
participanţii la fondurile private 
de pensii, părinţii activi pe piaţa 

muncii şi categoriile 
defavorizate ale populaţiei. 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=16499�
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=16499�
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=16777�
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=16777�


 3 

Nr. 
crt. 

Număr PLx şi 
LINK Titlu Iniţiatori Cine se 

ocupă Sesizare  Termen PDV Guvern 
/ Ministere Obiect de reglementare 

4.  Pl-x nr. 
618/2019 
 

Propunere legislativă pentru 
completarea art.139 din 
Legea nr.53/2003 - Codul 
muncii şi a art.361 din Legea 
nr.1/2011 a educaţiei 
naţionale 

 

10 deputati+senatori, 
din care: 

deputati - PSD:
 Simonis Alfred 

- Robert 
deputati - USR: Seidler 

Cristian-Gabriel 
deputati - UDMR:
 Csép Éva-

Andrea, Szabó Ödön 
deputati - Minoritati:
 Vexler Silviu 

deputati - PRO Europa:
 Cîmpeanu Sorin 

Mihai 
senatori - neafiliati:

 Nicoară Marius 
Petre, Popescu-
Tăriceanu Călin 

Constantin Anton 
senatori - UDMR:

 Cseke Attila-
Zoltán, Derzsi Ákos 

Sorina 
Szabo 

Fond  
Munca + 

Invatamant 
 

Amanat in 
27.11.2019 

TA: 3-12-2019 
TR: 9-12-2019 
 
C.Dep.- Prima 
Camera 
sesizata 

MMPS 
MEC 

Propunerea legislativă are 
ca obiect de reglementare 
completarea art.139 din 
Legea nr.53/2003 - Codul 
muncii, cu două noi alineate, 
alin.(1 indice 1) şi (1 indice 
2), în vederea reglementării 
modalităţii de acordare şi de 
recuperare a zilelor libere 
de sărbătoare legală 
religioasă creştină, 
celebrate la date diferite de 
angajaţi aparţinând unor 
alte culte. Totodată, este 
vizată şi completarea art.361 
din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011, cu un 
nou alineat, alin.(7), potrivit 
căruia dispoziţiile art.139 
din Codul muncii referitoare 
la sărbătorile legale libere şi 
la modul de stabilire a 
acestora, se aplică 
„întregului personal din 
învăţământ, respectiv 
beneficiarilor direcţi ai 
educaţiei şi formării 
profesionale  ˮ

5.  PL-x 337 
02.09.2019 

Proiect de Lege privind 
acordarea unor zile libere 
părinţilor pentru 
supravegherea copiilor, în 
situaţia închiderii temporare 
a unităţilor de învăţământ 
 

8 deputati, din care: 
- PSD: Boboc Valentin 
Gabriel, Ciuhodaru Tudor 
- ALDE: Avram 
Constantin, Calotă Florică 
Ică, Cătăniciu Steluţa-
Gustica, Cucşa Marian-
Gheorghe, Cupă Ion, 

Sorina 
Szabo 

Fond TA: 09-09-2019 
TR: 17-09-2019 
 

Susţine cu 
observaţii 

 
MMJS 

Acordarea unor zile libere 
părinţilor pentru supravegherea 
copiilor, în situaţia închiderii 

temporare a unităţilor de 
învăţământ, ca urmare a 

condiţiilor meteorologice 
nefavorabile sau a altor situaţii 

extreme decise de către 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=17716�
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=17716�
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Adoptat de Senat Lovin Dumitru autorităţile competente cu 
atribuţii în domeniu. 

6.  Pl-x 166 
28.03.2018 

Propunere legislativă pentru 
abrogarea pensiilor speciale 
 
Respinsă de Senat 

33 deputati+senatori, din 
care: 
deputati - neafiliaţi:
  
Dohotaru Adrian-Octavian 
deputati - USR: Benga 
Tudor - Vlad, Botez 
Mihai-Cătălin, Bulai 
Iulian, Chichirău Cosette-
Paula, Cosma Lavinia-
Corina, Dan Nicuşor 
Daniel, Dehelean Silviu, 
Dobrovie Matei-Adrian, 
Duruş Vlad-Emanuel, 
Ghinea  Cristian, Ion 
Stelian-Cristian, Iurişniţi 
Cristina-Ionela, Lupescu 
Dumitru, Moşteanu Liviu-
Ionuţ, Năsui Claudiu-
Iulius-Gavril, Popescu 
Nicolae-Daniel, Prună 
Cristina-Mădălina, 
Rădulescu Dan-Răzvan, 
Rodeanu Bogdan-Ionel, 
Seidler Cristian-Gabriel, 
Stanciu-Viziteu Lucian-
Daniel, Ungureanu 
Emanuel-Dumitru, Vlad 
Sergiu Cosmin, Zainea 
Cornel 
senatori - USR: Coliban 
Allen, Dircă George-
Edward, Ghica Cristian, 
Goţiu Remus Mihai, 
Lungu Dan, Marussi 
George-Nicolae, Mihail 
Radu-Mihai, Presadă 

Elena 
Anghel 

Fond TA: 10-04-2018 
TR: 19-04-2018 
 
 

Parlamentul 
decide  

 
 

MMJS 
MJ 

MAE 
MAN 

Abrogarea normelor referitoare 
la pensiile de serviciu cuprinse 
în Legea nr.223/2007 privind 

Statutul personalului aeronautic 
civil navigant profesionist din 
aviaţia civilă din România, cu 
modificările şi completările 

ulterioare, Legea nr.567/2004 
privind statutul personalului 

auxiliar de specialitate al 
instanţelor judecătoreşti şi al 

parchetelor de pe lângă acestea 
şi al personalului care 
funcţionează în cadrul 
Institutului Naţional de 

Expertize Criminalistice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, Legea nr.7/2006 

privind statutul funcţionarului 
public parlamentar, republicată, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, Legea nr.216/2015 
privind acordarea pensiei de 
serviciu membrilor Corpului 

diplomatic şi consular al 
României, Legea nr.94/1992 

privind organizarea şi 
funcţionarea Curţii de Conturi, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, Legea nr.47/1992 

privind organizarea şi 
funcţionarea Curţii 

Constituţionale, republicată, cu 
modificările şi completările 

ulterioare precum şi la 
indemnizaţia pentru limită de 

vârstă, prevăzută de Legea 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=16972�
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=16972�
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Florina-Raluca nr.96/2006 privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor, 
republicată, cu completările 

ulterioare. Totodată se 
preconizează completarea Legii 

nr.303/2004 privind statutul 
judecătorilor şi procurorilor, 

republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare şi 

modificarea Legii nr.223/2015 
privind pensiile militare de stat, 
cu modificările şi completările 

ulterioare, urmărindu-se 
plafonarea pensiilor stabilite în 

condiţiile acestor acte 
normative, precum şi 

completarea Legii-cadru 
privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice nr. 
153/2017, precum şi 

modificarea şi completarea 
Legii nr.227/2015 privind 

Codul fiscal,  urmărindu-se 
încurajarea participării la 

fonduri de pensii facultative. 
 
 
 

7.  Pl-x 292 
24.06.2019 

Propunere legislativă privind 
eliminarea pensiilor de 
serviciu pentru deputaţi şi 
senatori şi senatori, 
judecători şi procurori, 
personalul auxiliar de 
specialitare al instanţelor 
judecătoreşti şi al 
parchetelor, poliţişti, 
funcţionari publici cu statut 

4 deputati+senatori 
PNL: 
deputati: 
Buican Cristian, Ştirbu 
Gigel-Sorinel 
senatori: 
Bulacu Romulus, Cîţu 
Florin-Vasile 

Elena 
Anghel 

Fond TA: 03-09-2019 
TR: 10-09-2019 
 
 

Parlamentul 
decide asupra 
oportunităţii 

adoptării 
 

MMJS 
MAN 
MAI 
MJ 

MAE 

Abrogarea prevederilor 
referitoare la pensiile de 
serviciu ale personalului 
aeronautic civil navigant 

profesionist din aviaţia civilă, 
ale membrilor corpului 

diplomatic şi consular al 
României, membrilor Curţii 

Constituţionale, ale 
judecătorilor şi procurorilor, 

personalului auxiliar de 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=17652�
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=17652�
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special, funcţionari publici 
parlamentari, membrilor 
corpului diplomatic şi 
consular al României, 
membrilor Curţii 
Constituţionale şi a 
personalului aeronautic civil 
navigant profesionist din 
aviaţia civilă din România 
 
Respinsă de Senat 

 specialitate al instanţelor 
judecătoreşti şi al parchetelor, 

poliţiştilor, funcţionarilor 
publici cu statut special, 

funcţionarilor publici 
parlamentari, precum şi 

abrogarea dispoziţiilor privind 
indemnizaţiile pentru limită de 

vârstă ale deputaţilor şi 
senatorilor. 

8.  PL-x nr. 
628/2019 
 

Proiect de Lege privind 
incubatoarele şi 
acceleratoarele de afaceri 

 

Guvern  Decebal 
Stanescu 

Aviz pentru 
industrii si 

juridica 

TA: 10.12.2019 
TR: 17.12.2019 
 

MEEMA Proiectul de lege are ca 
obiect de reglementare 
stabilirea regimului juridic 
privind înfiinţarea şi 
funcţionarea incubatoarelor 
şi a acceleratoarelor de 
afaceri, prin acordarea unor 
facilităţi fiscale din partea 
autorităţilor publice pentru 
fondatorii acestora, în 
vederea creării de noi locuri 
de muncă, diversificării 
economiilor şi dezvoltării 
unui mediu antreprenorial în 
cadrul comunităţilor locale. 
Prin proiect se propun 
măsuri pentru clarificarea 
mecanismului de analiză, din 
perspectiva practicii Uniunii 
Europene; a competenţelor 
de acordare a titlurilor de 
incubator, redefinirea unor 
termeni şi expresii în scopul 
clarificării noţiunilor 
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existente, introducerea şi 
definirea unor termeni şi 
expresii noi, clarificarea 
unor aspecte metodologice şi 
de interacţiune cu 
autoritatea administraţiei 
publice centrale cu atribuţii 
în domeniul întreprinderilor 
mici şi mijlocii, simplificarea 
procedurii de acordare a 
titlului de incubator de 
afaceri, modificarea 
perioadei de valabilitate a 
titlului de incubator de 
afaceri etc. Totodată, ca 
urmare a adoptării noii 
reglementări în materie, se 
preconizează abrogarea 
Legii nr.102/2016 privind 
incubatoarele de afaceri, 
precum şi a Ordinului 
ministrului pentru mediul de 
afaceri, comerţ şi 
antreprenoriat nr.17/2017 

9.  PL-x nr. 
645/2019 
 

Proiect de Lege pentru 
modificarea art.33 din Legea 
nr. 502/2004 privind 
asociaţiile pensionarilor 

 

47 deputati, din care: 
- neafiliati: Huncă 
Mihaela, Spânu Ion 
- PSD: Axinte Vasile, 
Bârlădeanu Dragoş-
Petruţ, Boboc Tudoriţa-
Rodica, Bucura-
Oprescu Simona, Budăi 
Marius-Constantin, 
Burciu Cristina, Călin 
Ion, Ciofu Tamara-

Decebal 
Stănescu 

Aviz pentru 
juridică 

TA: 12.12.2019 
TR: 19.12.2019 
 

MJ Proiectul de lege are ca 
obiect de reglementare 
modificarea art.33 din Legea 
nr.502/2004 privind 
asociaţiile pensionarilor, în 
sensul instituirii posibilităţii 
ca asociaţiile şi federaţiile 
pensionarilor să 
dobândească, cu titlu gratuit 
sau cu titlu oneros, orice 
bunuri mobile şi imobile, 
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Dorina, Cîtea Vasile, 
Cobuz Maricela, Cocoş 
Vasile, Cojocaru Petru-
Bogdan, Dunava Costel 
Neculai, Floroiu Ionel, 
Fulgeanu-Moagher 
Laura-Mihaela, Furtună 
Mirela, Gavrilă 
Camelia, Hărătău Elena, 
Ilişanu Claudiu-
Augustin, Lazăr Sorin, 
Macovei Silviu Nicu, 
Manole Petre-Florin, 
Mircea Florin, Neaţă 
Eugen, Nicolae Andrei, 
Niţă Nicu, Nosa Iuliu, 
Oteşanu Daniela, 
Paraschiv Rodica, Pau 
Radu - Adrian, Păle 
Dănuţ, Popa Ştefan-
Ovidiu, Pop Andrei, 
Rotaru Răzvan-Ilie, 
Sefer Cristian-George, 
Simion Lucian-Eduard, 
Stan Viorel, Şarapatin 
Elvira, Şotcan 
Theodora, Teiş Alina, 
Ursu Răzvan-Ion, Vişan 
George-Gabriel, 
Vlăducă Oana-Silvia, 
Vrăjitoru Sorinel-
Marian 
- Minoritati: Vasile 
Daniel 

necesare realizării scopului 
pentru care sunt înfiinţate, 
„inclusiv de la autorităţile 
administraţiei publice 
locale” 
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