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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 27, 28, 29 și 30 august 2018 

 
 
 
În perioada 27-30 august, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea 

unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri – PLx 
393/2017 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.13 alin.(1) 
din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter 
ocazional desfăşurate de zilieri – Plx 83/2018 

3. Propunere legislativă privind posibilitatea societăţilor comerciale cu 
capital integral privat de a acorda al 13-lea şi al 14-lea salariu – Plx 
122/2018 

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare – PLx 139/2018 

5. Proiect de Lege pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind 
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de 
dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor 
deportate în străinătate ori constituite în prizonieri – PLx 144/2018 

6. Propunere legislativă pentru modificarea art.14 din Legea-cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice – 
Plx 255/2018 

7. Propunere legislativă pentru modificarea art.16 al Legii-cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice – 
Plx 290/2018 

8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
Guvern nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor 
de discriminare şi a Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse între 
femei şi bărbaţi – Plx 356/2018. 
 

 
La dezbateri au participat ca invitaţi:  
- d-l Florin Iura – Secretar de Stat, Ministerul Finanțelor Publice 
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- d-l Robert Stănescu – președinte, Casa Națională de Pensii 
Publice 

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

- d-l George Dumitrescu – director, Ministerul Muncii și Justiției 
Sociale 

- d-na Silvia Stancea – consilier, Ministerul Finanțelor Publice. 
 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele comisiei. 
 

Dezbaterile au început cu propunerea legislativă privind posibilitatea 
societăţilor comerciale cu capital integral privat de a acorda al 13-lea şi al 
14-lea salariu – Plx 122/2018, care a fost trimis spre dezbatere pe fond 
atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci. 

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

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare – PLx 139/2018 
a fost trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei 
pentru buget, finanțe și bănci. 

În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (o abținere), adoptarea proiectului de lege în forma 
prezentată şi transmiterea unui raportul preliminar Comisiei pentru buget, 
finanțe și bănci în vederea finalizării dezbaterilor și întocmirii raportului 
comun. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 

privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive 
politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi 
celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri – PLx 144/2018 a 
fost trimis comisiei noastre spre dezbatere pe fond.  

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

 
Propunerea legislativă pentru modificarea art.14 din Legea-cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice – Plx 
255/2018 a fost trimisă comisiei noastre spre dezbatere pe fond. 
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au propus amânarea 
dezbaterilor pentru o ședință ulterioară. Propunerea de amânare a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea art.16 al Legii-cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice – Plx 
290/2018 a fost trimisă comisiei spre dezbatere pe fond. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, respingerea propunerii legislative. Motivele respingerii se 
regăsesc în raportul comisiei. 

 
Celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi au fost amânate pentru 

şedinţa următoare a comisiei. 
 
În data de 28 august 2018, lucrările  au fost conduse de domnul 

deputat Adrian Solomon, preşedintele comisiei. 
 
Dezbaterile asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii 

nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional 
desfăşurate de zilieri – PLx 393/2017 și asupra propunerii legislative 
pentru modificarea şi completarea art.13 alin.(1) din Legea nr.52/2011 
privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de 
zilieri – Plx 83/2018 au fost amânate, la solicitarea inițiatorilor, pentru o 
ședință ulterioară. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea art.16 al Legii-cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice – Plx 
290/2018 a fost trimisă comisiei spre dezbatere pe fond. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, respingerea propunerii legislative. Motivele respingerii se 
regăsesc în raportul comisiei. 

 
În finalul discuţiilor, domnul preşedinte a menţionat că proiectul de 

lege privind sistemul public de pensii se află în dezbatere publică pe site-ul 
Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale şi poate fi studiat individual de către 
membrii comisiei. 

 
În zilele de 29 și 30 august  2018,  Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu 
individual.  
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Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (22) în ziua de 27 august 2018 au absentat următorii deputaţi: 
Éva-Andrea Csép (grup parlamentar UDMR), Adrian-Octavian Dohotaru 
(neafiliat), Mihai Niţă (grup parlamentar ALDE), Daniela Oteşanu (grup 
parlamentar PSD), Anişoara Radu (grup parlamentar PSD), Claudiu-Vasile 
Răcuci (grup parlamentar PNL), Cristian-George Sefer (grup parlamentar 
PMP), Cristian-Gabriel Seidler (grup parlamentar USR), Irinel-Ioan Stativă 
(grup parlamentar PSD) şi Lia Olguţa Vasilescu (grup parlamentar PSD). 

Conform prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Cristian-Gabriel Seidler a 
participat domnul deputat Ion Stelian Cristian (grup parlamentar USR), iar  
în locul domnului deputat Irinel-Ioan Stativă a participat domnul deputat 
Vasile Cocoş (grup parlamentar PSD). 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Adrian 
Solomon – preşedinte, Mihăiţă Găină, Dumitru Oprea şi Silviu Vexler – 
vicepreşedinţi, Violeta Răduţ – secretari, Vasile Axinte, Mara-Daniela 
Calista, Ionela Viorela Dobrică, Luminiţa-Maria Jivan, Eugen Neaţă, Eliza-
Mădălina Ştefănescu, Constantin-Cătălin Zamfira. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (22) în zilele de 28, 29 şi 30 august 2018 au absentat următorii 
deputaţi: Éva-Andrea Csép (grup parlamentar UDMR), Adrian-Octavian 
Dohotaru (neafiliat), Mihai Niţă (grup parlamentar ALDE), Daniela Oteşanu 
(grup parlamentar PSD), Anişoara Radu (grup parlamentar PSD), Claudiu-
Vasile Răcuci (grup parlamentar PNL), Cristian-George Sefer (grup 
parlamentar PMP), Cristian-Gabriel Seidler (grup parlamentar USR), Irinel-
Ioan Stativă (grup parlamentar PSD) şi Lia Olguţa Vasilescu (grup 
parlamentar PSD). 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Adrian 
Solomon – preşedinte, Mihăiţă Găină, Dumitru Oprea şi Silviu Vexler – 
vicepreşedinţi, Violeta Răduţ – secretari, Vasile Axinte, Mara-Daniela 
Calista, Ionela Viorela Dobrică, Luminiţa-Maria Jivan, Eugen Neaţă, Eliza-
Mădălina Ştefănescu, Constantin-Cătălin Zamfira. 

 
  
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
ADRIAN SOLOMON    VIOLETA RĂDUŢ 

    

 

 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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