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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 

PROCES-VERBAL 
al lucrărilor comisiei din 19, 20 și 22 iunie 2017 

 
 

În ziua de 19 iunie 2017, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi propunerea legislativă 

pentru completarea art.102 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar 

de pensii publice – PLx 489/2015. 

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele comisiei. 
 

La dezbateri a participat, ca invitat, doamna Georgeta Jugănaru – 
director, Ministerul Muncii și Justiției Sociale. 

 
Propunerea legislativă pentru completarea art.102 din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – PLx 489/2015 a 
fost retrimisă de către plenul Camerei Deputaților, în vederea reexaminării 
și întocmirii unui nou raport.  

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

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (2 abțineri), adoptarea propunerii legislative cu 
amendamente. Acestea se regăsesc în raportul înlocuitor întocmit de 
comisie. 
 

În ziua de 20 iunie 2017, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi: 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2016 
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016 – PLx 3/2017 
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2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2016 
pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 
– PLx 4/2017 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.86/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 
anul 2016 – PLx 5/2017 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.87/2016 pentru rectificarea bugetului asigurărilor 
sociale de stat pe anul 2016 – PLx 6/2017 

5. Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie 
a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 şi a contului 
general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe 
anul 2015 – PLx 192/2017 
 
La lucrări au participat, ca invitaţi: 
- d-l Teiu Păunescu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii şi Justiţiei 

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

Sociale 
- d-na Mihaela Grecu – director, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale  
- d-l Laurențiu Dodocioiu – director, Ministerul Finanțelor Publice 
- d-na Speranța Ionescu – director, Ministerul Muncii și Justiției 

Sociale 
- d-na Ivona Dumitriu – director, Casa Naţională de Pensii Publice 
- d-na Veronica Marinescu – director, Casa Naţională de Pensii 

Publice. 
- d-l Daniel Stanciu – director, Agenția Națională pentru Ocuparea 

Forței de Muncă 
- d- Anatol Bacso Atila - şef serviciu, Agenția Națională pentru 

Ocuparea Forței de Muncă 
- d-na Ioana Panțuru - şef serviciu, Ministerul Finanțelor Publice. 
 
Toate proiectele înscrise pe ordinea de zi au fost amânate, la 

solicitarea membrilor comisiei, pentru o ședință ulterioară, comună cu 
Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială a Senatului. 
 

În ziua de 22 iunie 2017, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu individual, fiind 
distribuite membrilor comisiei proiectele de acte normative transmise 
comisiei pentru avizare sau dezbatere pe fond. 

 
Din numărul total al membrilor comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (21) în zilele de 19, 20 şi 22 iunie 2017 au absentat doamna 
deputat Rovana Plumb (grup parlamentar PSD) – ministru şi doamna 
deputat Lia Olguţa Vasilescu (grup parlamentar PSD) – ministru. 
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Conform prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, în locul doamnei deputat Rovana Plumb a 
participat domnul deputat Aurel Căciulă (grup parlamentar PSD).  

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, 
Mara-Daniela Calista, Ionela Viorela Dobrică, Adrian-Octavian Dohotaru, 
Luminiţa-Maria Jivan, Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Anişoara 
Radu, Cristian-George Sefer, Cristian-Gabriel Seidler, Irinel-Ioan Stativă, 
Constantin-Cătălin Zamfira. 
 
 

PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Adrian Solomon     Csép Éva Andrea 
 

 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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