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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

 
SINTEZA 

lucrărilor Comisiei în zilele de 18 și 19 decembrie 2018 
 
 
În  data de 18 decembrie 2018, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/1997 

privind Casa Socială a Constructorilor – PLx 319/2018 
2. Proiect de Lege privind statutul poliţiştilor de penitenciare şi pentru 

modificarea art.5 alin.(1) lit.f) din Legea nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici – PLx 723/2018 

3. Proiect de Lege privind activitatea consulară – PLx 739/2018 
4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 64 

din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal – Plx 747/2018 
5. Proiect de Lege pentru completarea Legii concediului paternal 

nr.210/1999 şi pentru abrogarea art.10 alin.(7) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor 
termene – PLx 724/2018 

 
Lucrările comisiei au fost conduse de domnul deputat Adrian 

Solomon, președintele comisiei. 
 

La dezbateri au participat ca invitați: 
- d-l Ciprian Roșca - Secretar de Stat, Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice 
- d-na Sirma Caraman - Secretar de Stat, Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice 
- d-l Adrian Marius Rîndunică - Secretar de Stat, Ministerul Muncii și 

Justiției Sociale 
- d-l Gheorghe Jianu - director general adjunct, Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice 
- d-l Răzvan Grecu – director general adjunct, Ministerul Afacerilor 

Interne 
- d-l Eugen Dobreanu – director, Ministerul Afacerilor Externe 
- d-l Pietro Pavoni – consilier ministru, Ministerul Afacerilor Externe 
- d-l Radu Florea – consilier, Ministerul Afacerilor Externe 
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- d-na Antoanela Cosma – președinte, Asociația Investitorilor Imobiliari 
din România 

- d-l Cristian Erbașu - președinte, Casa Socială a Constructorilor 
- d-l Ovidiu Munteanu - director executiv, Casa Socială a Constructorilor 
- d-l Ovidiu Iliescu - consilier, Casa Socială a Constructorilor 
- d-l Aurel Gabriel Simionescu - expert, Asociația Municipiilor din 

România 
- d-l Gheorghe Bălăceanu - președinte, Federația Sindicatelor din 

Construcții 
- d-l Horațiu Raicu - secretar general, Blocul Național Sindical. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor – PLx 319/2018  a fost 
trimis spre dezbatere pe fond comisiei noastre. 

În cadrul discuțiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 
invitaţii. Au fost formulate și dezbătute amendamente, care, supuse 
votului, au fost admise. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (două voturi împotrivă și o abținere), adoptarea cu amendamente a 
proiectului de lege. Acestea se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Proiectul de Lege privind statutul poliţiştilor de penitenciare şi pentru 

modificarea art.5 alin.(1) lit.f) din Legea nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici – PLx 723/2018 a fost trimis comisiei noastre pentru 
avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități. 

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

 
Proiectul de Lege privind activitatea consulară – PLx 739/2018 a fost 

trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competența Comisiei pentru politică externă. 

În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au avizat favorabil 
proiectul de lege, cu unanimitate de voturi, în forma prezentată de Senat. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 

64 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal – Plx 747/2018 a fost 
trimisă comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competența Comisiei pentru buget, finanțe și bănci. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au avizat favorabil 
propunerea legislativă, cu unanimitate de voturi, în forma prezentată de 
iniţiatori. 

Proiectul de Lege pentru completarea Legii concediului paternal 
nr.210/1999 şi pentru abrogarea art.10 alin.(7) din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea 
şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene – PLx 
724/2018 a fost trimis spre dezbatere pe fond comisiei noastre.  
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat. 
 

În data de 19 decembrie 2018, 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 numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (23) în ziua de 18 decembrie 2018 a absentat doamna deputat 
Mara-Daniela Calista (grup parlamentar PNL). 

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, Claudiu-Vasile 
Răcuci, Cristian-George Sefer, Cristian-Gabriel Seidler, Irinel-Ioan Stativă, 
Eliza-Mădălina Ştefănescu, Lia Olguţa Vasilescu, Dan Vîlceanu, Constantin-
Cătălin Zamfira. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (23) în ziua de 19 decembrie 2018 au absentat următorii deputaţi: 
Mara-Daniela Calista (grup parlamentar PNL) şi Cristian-Gabriel Seidler 
(grup parlamentar USR). 

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, Claudiu-Vasile 
Răcuci, Cristian-George Sefer, Irinel-Ioan Stativă, Eliza-Mădălina 
Ştefănescu, Lia Olguţa Vasilescu, Dan Vîlceanu, Constantin-Cătălin 
Zamfira. 

 
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
Adrian Solomon     Violeta Răduţ  

   
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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