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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 

 
SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 9, 10 și 11 octombrie 2018 
 
 
În perioada 9 - 11 octombrie  2018, Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.46/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă  - PLx 
368/2017 

2. Propunere legislativă privind înfiinţarea şi funcţionarea pe lângă casele 
de copii şi centrele de plasament a unor Ateliere sau Centre de Ucenicie 
– Plx 520/2017 

3. Proiect de Lege privind transferul drepturilor de pensie ale 
funcţionarilor şi agenţilor Uniunii Europene – PLx 425/2018 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 33 
din Legea Educaţiei Naţionale 1/2011 – Plx 414/2018 

5. Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea Institutului 
Român pentru Drepturile Omului – Plx 415/2018 

6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.87/2018 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2001 – PLx 491/2018 

7. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European 
şi Consiliu - Comunicare privind o nouă Alianță Africa-Europa pentru 
investiții și locuri de muncă sustenabile: să ducem parteneriatul pentru 
investiții și locuri de muncă la un nivel superior – COM (2018) 643. 

 
În data de 9 octombrie  2018, lucrările comisiei au fost conduse de 

domnul deputat Adrian Solomon, președintele comisiei. 
 
La dezbateri au participat ca invitați: 
- d-l Adrian Vlad Chiotan – Secretar de Stat, Ministerul Muncii și 

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

- d-na Carmen Briciu  - consilier, Ministerul Muncii și Justiției 
Sociale 

- d-na Alina Fulga – consilier, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
- d-na Irina Crăciun - consilier afaceri europene, Ministerul Muncii 

și Justiției Sociale 
- d-na Alina Maghera - consilier juridic, Autoritatea Națională 

pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopții. 
 

Dezbaterile au început cu proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.46/2017 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2009 privind 
acordarea voucherelor de vacanţă  - PLx 368/2017, care a fost trimis spre 
dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru industrii și 
servicii.  

În cadrul discuțiilor, s-a solicitat amânarea dezbaterilor în scopul 
clarificării unor aspecte privind aplicarea în timp a prevederilor referitoare 
la voucherele de vacanță. Propunerea de amânare a fost aprobată de 
membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. 

 
Propunerea legislativă privind înfiinţarea şi funcţionarea pe lângă 

casele de copii şi centrele de plasament a unor Ateliere sau Centre de 
Ucenicie – Plx 520/2017 a fost trimisă spre dezbatere pe fond atât 
comisiei noastre, cât și Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport. 

În cadrul discuțiilor, membrii comisiei au propus amânarea 
dezbaterilor propunerii legislative, întrucât au fost formulate unele 
observaţii fiind necesară reanalizarea textului. Supusă votului, propunerea 
de amânare a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 
Dezbaterile asupra proiectului de Lege privind transferul drepturilor 

de pensie ale funcţionarilor şi agenţilor Uniunii Europene – PLx 425/2018 
au fost amânate, la solicitarea membrilor comisiei, întrucât au fost 
formulate unele observații și este necesară reanalizarea textului. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 

33 din Legea Educaţiei Naţionale 1/2011 – Plx 414/2018 a fost trimisă 
comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența 
Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport. 
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (5 voturi împotrivă și o abținere), avizarea negativă a propunerii 
legislative. 

 
Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea Institutului 

Român pentru Drepturile Omului – Plx 415/2018 a fost trimisă comisiei 
noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei 
juridice, de disciplină și imunități și Comisiei pentru drepturile omului, 
culte şi problemele minorităţilor naţionale. 

În urma discuțiilor, membrii comisiei au avizat favorabil propunerea 
legislativă, cu unanimitate de voturi, cu amendamentul ca, la dezbaterile 
şi întocmirea raportului de către comisiile sesizate pe fond, să fie analizate 
şi/sau preluate observaţiile şi propunerile din avizele Consiliului Legislativ 
şi Consiliului Economic şi Social. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.87/2018 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2001 – PLx 491/2018 a fost trimisă comisiei noastre pentru 
avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru 
învățământ, știință, tineret și sport.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât avizarea 
negativă a proiectului de lege, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă 
și o abținere). 

 
Documentul privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliul European şi Consiliu - Comunicare privind o nouă 
Alianță Africa-Europa pentru investiții și locuri de muncă sustenabile: să 
ducem parteneriatul pentru investiții și locuri de muncă la un nivel 
superior – COM (2018) 643 a fost trimis comisiei noastre în vederea 
examinării fondului. 

Urmare a discuţiilor,  membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (8 voturi pentru, un vot împotrivă și o abținere), adoptarea unui 
proiect de opinie nefavorabil, care va fi transmis Comisiei pentru afaceri 
europene. 

 
În zilele de 10 și 11 octombrie 2018, Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu 
individual, fiind distribuite membrilor comisiei materiale 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 (23) în ziua de 9 octombrie 2018 a absentat doamna deputat 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, Adrian-Octavian Dohotaru, 
Luminiţa-Maria Jivan, Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Anişoara 
Radu, Claudiu-Vasile Răcuci, Cristian-George Sefer, Cristian-Gabriel 
Seidler, Irinel-Ioan Stativă, Eliza-Mădălina Ştefănescu, Dan Vîlceanu, 
Constantin-Cătălin Zamfira. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (23) în zilele de 10 şi 11 octombrie 2018 au absentat domnul 
deputat Cristian-Gabriel Seidler (grup parlamnetar USR) şi doamna 
deputat 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, Adrian-Octavian Dohotaru, 
Luminiţa-Maria Jivan, Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Anişoara 
Radu, Claudiu-Vasile Răcuci, Cristian-George Sefer, Irinel-Ioan Stativă, 
Eliza-Mădălina Ştefănescu, Dan Vîlceanu, Constantin-Cătălin Zamfira. 

 
  
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
Adrian Solomon     Violeta Răduţ  

   

 

 

 

 

 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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