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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 

PROCES-VERBAL 
al lucrărilor Comisiei din 30 - 31 octombrie şi 1 - 2 noiembrie 2017 

 
 
În ziua de 30 octombrie 2017, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi proiectul de Lege 

pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice - PLx 67/2017. 
 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele comisiei. 
 
La dezbateri au participat ca invitaţi:  
- d-l Robert Iulian Stănescu – preşedintele Casei Naţionale de Pensii 

Publice 
- d-na Georgeta Jugănaru – director, Ministerul Muncii şi Justiţiei 

Sociale. 
 
În cadrul discuţiilor au fost prezentate amendamente care, supuse 

votului, au fost acceptate.  
În urma findalizării dezbaterilor, proiectul de lege a fost aprobat de 

membrii comisiei cu amendamente, pentru a reglementa situaţiile în care 
se suspendă plata pensiilor, precum şi cele în care unele categorii de 
pensionari pot cumula pensia de invaliditate cu alte venituri, respectiv 
pentru corelarea textului legii cu modificări aduse Codului fiscal. 

 
În ziua de 31 octombrie 2017, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Propunere legislativă pentru completarea Legii 416/2001 privind venitul 

minim garantat - Plx 486/2015 
2. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind 

Statutul funcţionarilor publici, republicată - Plx 223/2017 
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3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2017 
pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind 
organizarea şi finanţarea rezidenţiatului - PLx 376/2017 

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.43/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiilor 
pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a 
exportului - PLx 367/2017 

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.293/2004 
privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor - PLx 375/2017 

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2017 
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2016 
privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale din România - S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de 
Investiţii Rutiere - S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte 
normative - PLx 379/2017 

7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2017 
pentru modificarea art.8 din Legea nr.165/2016 privind siguranţa 
operaţiunilor petroliere offshore - PLx 380/2017 

8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.29/2017 
pentru înfiinţarea Centrului Naţional de Management al Apei Grele - PLx 
382/2017. 

 
La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Angel Gheorghiu - Subsecretar de Stat, Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene 

- d-na Carmen Drăgan - secretar general, Agenția Națională a 
Funcționarilor Publici 

- d-l Ciprian-Alexandru Caralicea - secretar general, Administrația 
Națională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale 

- d-l Cosmin Popescu - şef serviciu, Compania Națională de Administrare 
a Infrastructurii Rutiere 

- d-na Adriana Vlad – consilier, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
- d-l Mihai Gabriel Cucu – consilier, Ministerul Justiției. 

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele comisiei. 
 
Propunerea legislativă pentru completarea Legii 416/2001 privind 

venitul minim garantat - Plx 486/2015 a fost retrimisă comisiei de către 
plenul Camerei Deputaţilor, în vederea reexaminării textului.  

În urma reluării discuţiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (un vot împotrivă şi o abţinere), menţinerea soluţiei 
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iniţiale, de respingere a propunerii legislative, exprimată în rapoartele 
anterioare ale comisiei, din 12 octombrie 2015, respectiv 6 martie 2017. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind 

Statutul funcţionarilor publici, republicată - Plx 223/2017 a fost trimisă 
pentru dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât şi Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului. 

În urma discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, respingerea propunerii legislative. Motivele respingerii se regăsesc 
în raportul preliminar întocmit și transmis Comisiei pentru administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului, în vederea finalizării dezbaterilor și 
întocmirii raportului comun. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.43/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
agenţiilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi 
promovare a exportului - PLx 367/2017 a fost trimis comisiei pentru 
avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru industrii 
şi servicii. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (2 voturi împotrivă), avizarea favorabilă a proiectului 
de lege în forma prezentată de Senat. 
 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din 
Administraţia Naţională a Penitenciarelor - PLx 375/2017 a fost trimis 
comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei 
pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, 
Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi. 

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

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.16/2017 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.55/2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi 
Drumuri Naţionale din România - S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale 
de Investiţii Rutiere - S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte 
normative - PLx 379/2017 a fost trimis comisiei pentru avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru transporturi şi 
infrastructură şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (2 voturi împotrivă), avizarea favorabilă a proiectului 
de lege în forma prezentată. 
 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.17/2017 pentru modificarea art.8 din Legea nr.165/2016 privind 
siguranţa operaţiunilor petroliere offshore - PLx 380/2017 a fost trimis 
comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei 
pentru mediu şi echilibru ecologic şi Comisiei pentru industrii şi servicii. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (un vot împotrivă), avizarea favorabilă a proiectului 
de lege în forma prezentată. 
 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.29/2017 pentru înfiinţarea Centrului Naţional de Management al Apei 
Grele - PLx 382/2017 a fost trimis comisiei pentru avizare, dezbaterea 
fondului fiind de competenţa Comisiei pentru industrii şi servicii. 

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

 
În data de 1 noiembrie 2017, lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Adrian Solomon, preşedintele comisiei, având pe ordinea de zi 
proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2017 

pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea 

şi finanţarea rezidenţiatului - PLx 376/2017, amânat din şedinţa anterioară 
a comisiei. 

 
Proiectul de lege a fost trimis pentru dezbatere pe fond atât comisiei 

noastre, cât şi Comisiei pentru sănătate şi familie. 
În urma finalizării discuţiilor, membrii comisiei noastre au hotărât, 

cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma 
prezentată, precum şi transmiterea unui raport preliminar cu soluţia 
adoptată către Comisia pentru sănătate şi familie, în vederea finalizării 
dezbaterilor şi întocmirii raportului comun. 

 
În data de 2 noiembrie 2017, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu individual, 
fiind distribuite membrilor comisiei materialele 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 ziua de 30 octombrie 2017 au absentat următorii deputaţi: 
Adrian-Octavian Dohotaru (grup parlamentar USR), Pavel Popescu (grup 
parlamentar PNL), Cristian-George Sefer (grup parlamentar PMP) şi Lia 
Olguţa Vasilescu (grup parlamentar PSD) – ministru. 

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, Luminiţa-Maria Jivan, Eugen 
Neaţă, Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Anişoara Radu, Cristian-Gabriel 
Seidler, Irinel-Ioan Stativă, Eliza Mădălina Ştefănescu, Constantin-Cătălin 
Zamfira. 

 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (22) în ziua de 31 octombrie 2017 au absentat următorii deputaţi: 
Mara-Daniela Calista (grup parlamentar PNL), Pavel Popescu (grup 
parlamentar PNL), Cristian-George Sefer (grup parlamentar PMP) şi Lia 
Olguţa Vasilescu (grup parlamentar PSD) – ministru. 

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

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (22) în ziua de 1 noiembrie 2017 au absentat următorii deputaţi: 
Mara-Daniela Calista (grup parlamentar PNL), Cristian-George Sefer (grup 
parlamentar PMP), Cristian-Gabriel Seidler (grup parlamentar USR) şi Lia 
Olguţa Vasilescu (grup parlamentar PSD) – ministru. 

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, 
Ionela Viorela Dobrică, Adrian-Octavian Dohotaru, Luminiţa-Maria Jivan, 
Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Pavel Popescu, Anişoara Radu, 
Irinel-Ioan Stativă, Eliza Mădălina Ştefănescu, Lia Olguţa Vasilescu, 
Constantin-Cătălin Zamfira. 
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Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (22) în ziua de 2 noiembrie 2017 au absentat următorii deputaţi: 
Mara-Daniela Calista (grup parlamentar PNL), Adrian-Octavian Dohotaru, 
Cristian-George Sefer (grup parlamentar PMP), Cristian-Gabriel Seidler 
(grup parlamentar USR) şi Lia Olguţa Vasilescu (grup parlamentar PSD) – 
ministru. 

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, 
Ionela Viorela Dobrică, Luminiţa-Maria Jivan, Eugen Neaţă, Mihai Niţă, 
Daniela Oteşanu, Pavel Popescu, Anişoara Radu, Irinel-Ioan Stativă, Eliza 
Mădălina Ştefănescu, Constantin-Cătălin Zamfira. 

 
 
 
PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
ADRIAN SOLOMON   VIOLETA RĂDUŢ  

   

 

 

 

 

 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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