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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 

PROCES-VERBAL 
al lucrărilor comisiei din 4, 5 și 6 aprilie 2017 

 
 

În ziua de 4 aprilie  2017, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi: 

 
1. Proiect de Lege privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea exercitării 

pe teritoriul României a drepturilor conferite în contextul liberei 
circulaţii a lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene – PLx 166/2017 

2. Proiect de Lege privind reglementarea experienţei profesionale – PLx 
872/2015 

3. Propunere legislativă pentru completarea alin.(2) al art.96 din Legea 
nr.448/2006 republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap – Plx 220/2016 

4. Proiect de Lege pentru modificarea Legii-cadru nr.284/2010 privind 
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice – PLx 
266/2016 

5. Proiect de Lege pentru completarea art.104 din Legea asistenţei 
sociale nr. 292/2011 – PLx 71/2017 

6. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.52/2011 privind 
exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri 
– PLx 101/2017 

7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi 
întreprinderi mici şi mijlocii – PLx 164/2017 

8. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - 
Investiția în tinerii Europei – COM (2016) 940 
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9. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.92/2016 pentru modificarea art.1 din Legea 
nr.49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, 
veteranilor şi văduvelor de război şi pentru stabilirea unor măsuri 
privind drepturile prevăzute la art.11 din legea nr.44/1994 privind 
veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi 
văduvelor de război – Plx 124/2017. 
 
La dezbateri au participat ca invitați: 

- d-l Adrian Marius Rîndunică – Secretar de Stat, Ministerul Muncii și 
Justiției Sociale 

- d-l Cristian Cosmin – Secretar de Stat, Ministerul Muncii şi Justiţiei 
Sociale  

- d-l Cristian Dima – Secretar de Stat, Ministerul pentru Mediul de 
Afaceri, Comerț și Antreprenoriat 

- d-l Nicolae Nasta – Secretar de Stat, Ministerul Apărării Naționale 
- d-l Adrian Vlad Chiotan – președinte, Autoritatea Națională pentru 

Persoanele cu Dizabilități 
- d-l Robert Iulian Stănescu – președinte, Casa Națională de Pensii 

Publice 
- d-na Mihaela Bujor – manager public, Ministerul Muncii și Justiției 

Sociale 
- d-l Eduard Corjescu – director,  Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
- d-na Georgeta Jugănaru – director, Ministerul Muncii și Justiției 

Sociale 
- d-l Adrian Panait – director,  Ministerul pentru Mediul de Afaceri, 

Comerț și Antreprenoriat 
- d-l Auraș Marinescu – consilier afaceri europene, Ministerul Muncii și 

Justiției Sociale 
- d-l Gheorghe Ivan – şef serviciu, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale 
- d-l Liviu Prodan – expert, Ministerul Finanțelor Publice. 

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele comisiei. 
 

La începutul lucrărilor, domnul Adrian Solomon, președintele 
comisiei, a solicitat  suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92/2016 pentru 
modificarea art.1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizaţii 
şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război şi pentru stabilirea 
unor măsuri privind drepturile prevăzute la art.11 din legea nr.44/1994 
privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi 
văduvelor de război – Plx 124/2017. 

Supusă votului, propunerea a fost acceptată cu unimitate de voturi. 
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Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea 
exercitării pe teritoriul României a drepturilor conferite în contextul liberei 
circulaţii a lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene – PLx 166/2017, care a 
fost trimis comisiei noastre spre dezbatere pe fond.  

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate și dezbătute amendamente 
care au fost admise.  

În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente. 
Acestea se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Proiectul  de Lege privind reglementarea experienţei profesionale – 

PLx 872/2015 a fost trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, 
cât și Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului. 

În cadrul dezbaterilor membrii comisiei au propus amânarea 
proiectului de lege pentru o ședință ulterioară, în vederea unei analize mai 
aprofundate a textului. Supusă votului, propunerea de amânare a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
Propunerea legislativă pentru completarea alin.(2) al art.96 din 

Legea nr.448/2006 republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap – Plx 220/2016 a fost trimisă spre dezbatere pe 
fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru sănătate și familie. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei, au hotărât, cu majoritate de 
voturi (două voturi împotrivă), respingerea propunerii legislative. Motivele 
respingerii se regăsesc în raportul preliminar întocmit și transmis Comisiei 
pentru sănătate și familie, în vederea finalizării dezbaterilor și întocmirii 
raportului comun. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea Legii-cadru nr.284/2010 

privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice – PLx 
266/2016 a fost trimis comisiei noastre spre dezbatere pe fond.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au respins proiectul 
de lege, cu unanimitate de voturi. Motivele respingerii se regăsesc în 
raportul comisiei. 

 
Proiectul de Lege pentru completarea art.104 din Legea asistenţei 

sociale nr. 292/2011 – PLx 71/2017 a fost trimis comisiei noastre spre 
dezbatere pe fond. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (un vot împotrivă și trei abțineri), respingerea proiectului de lege. 
Motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 
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Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.52/2011 privind 
exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri – PLx 
101/2017 a fost trimis spre dezbatere pe fond comisiei noastre. 

În urma discuțiilor, membrii comisiei au respins proiectul de lege, cu 
majoritate de voturi (o abținere). Motivele respingerii se regăsesc în 
raportul comisiei. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi 
mici şi mijlocii – PLx 164/2017 a fost trimis comisiei pentru avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru industrii și 
servicii. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate e 
voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma prezentată de 
Senat. 
 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.92/2016 pentru modificarea art.1 din Legea nr.49/1991 
privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi 
văduvelor de război şi pentru stabilirea unor măsuri privind drepturile 
prevăzute la art.11 din legea nr.44/1994 privind veteranii de război, 
precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război – Plx 
124/2017, a fost trimis comisiei spre dezbatere pe fond. 

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

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente. 
Acestea se regăsesc în raportul comisiei.  

 
Celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi au fost amânate pentru 

ședința următoare a comisiei.  
 
În ziua  de 5 aprilie 2017, Comisia pentru muncă și protecție 

socială și-a desfășurat lucrările având pe ordinea de zi Comunicarea 
Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor - Investiția în tinerii Europei – 
COM (2016) 940. 

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

președintele comisiei. 
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Documentul supus discuţiilor a fost trimis comisiei în vederea 
examinării fondului. 

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate motivele care au dus la 
aparația acestui document. Astfel, s-a spus că investiţia în tineri înseamnă 
construirea unui viitor mai bun pentru cetățenii europeni, prin oferirea 
unor oportunități pe care să le valorifice și să îi ajute să beneficieze de un 
start mai bun în viață.  

Investiția în tineri pune bazele unei societăți echitabile, deschise și 
democratice, a unei mobilități și incluziuni sociale, precum și a unei 
creșteri economice și durabile a forței de muncă. Acest lucru se poate 
realiza prin investiții în cunoaștere, competențe și experiență, ajutându-i 
să își găsească un prim loc de muncă și să beneficieze de formare 
profesională. 

Comisia Europeană propune, pentru anul 2017, eforturi reînnoite de 
sprijinire a tinerilor. Comunicarea Investiția în tinerii Europei cuprinde 
acțiuni concrete ale UE menite să ajute tinerii să obțină locuri de muncă și 
să valorifice oportunitățile de educație și de formare pe care le merită. 
Provocările sunt mari și sunt întâlnite în toate statele membre. Pe baza a 
ceea ce s-a realizat în ultimii ani, Comisia Europeană se angajează să 
coopereze strâns cu Parlamentul European și cu Consiliul pentru a spori 
sprijinul dedicat investițiilor în tinerii din întreaga Europă. 

Poziţia României referitoare la acest document se regăseşte în 
proiectul de opinie întocmit, însuşit de membrii Comisiei pentru muncă şi 
protecţie socială, cu unanimitate de voturi, proiect de opinie care va fi 
transmis Comisiei pentru afaceri europene în definitivarea procedurii de 
control parlamentar.  

 
În ziua de 6 aprilie 2017, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu individual, fiind 
distribuite membrilor comisiei materiale documentare suplimentare asupra 
proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei din săptămâna următoare. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (21), în ziua de 4 aprilie 2017 au absentat domnul deputat Dumitru 
Oprea (grup parlamentar PNL) – delegaţie, doamna deputat Rovana Plumb 
(grup parlamentar PSD) – ministru, domnul deputat Cristian-George Sefer 
(grup parlamentar PMP) şi doamna deputat 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, Cristian-
Gabriel Seidler, Irinel-Ioan Stativă, Constantin-Cătălin Zamfira. 
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Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (21), în zilele de 5 şi 6 aprilie 2017 au absentat domnul deputat 
Dumitru Oprea (grup parlamentar PNL) – delegaţie, doamna deputat 
Rovana Plumb (grup parlamentar PSD) – ministru, domnul deputat 
Cristian-Gabriel Seidler (grup parlamentar USR), domnul deputat Cristian-
George Sefer (grup parlamentar PMP) şi doamna deputat 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, Irinel-
Ioan Stativă, Constantin-Cătălin Zamfira. 

 
 

PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Adrian Solomon     Csép Éva Andrea 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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