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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 11 februarie 2019 

 
 
În data de 11 februarie 2019, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 

2019 - PL-x 27/2019 
2. Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2019 – PLx 26/2019 
3. Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de 

execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 şi a contului 
general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 
2016 – PLx 281/2017 

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 
2017 – PLx 302/2017 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.64/2017 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de 
stat pe anul 2017 – PLx 303/2017 

6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.83/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 
2017 – PLx 483/2017 

7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.84/2017 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de 
stat pe anul 2017 – PLx 484/2017 

8. Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 şi a contului 
general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 
2017 – PLx 498/2018 

9. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 
2018 – PLx 499/2018 
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10. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.Guvernului nr.79/2018 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale 
de stat pe anul 2018 – PLx 500/2018 

11. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.101/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 
2018 – PLx 749/2018 

12. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.102/2018 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale 
de stat pe anul 2018 – PLx 750/2018 

 
La dezbateri au participat ca invitaţi:  
 
- Dl Marius-Constantin Budăi – ministru, Ministerul Muncii și 

Justiției Sociale 
- Dna Mihaela Grecu – director, Ministerul Muncii și Justiției 

Sociale 
- Dna Diana Soare – director general, Ministerul Muncii și 

Justiției Sociale 
- Dna Gabriela Luca – șef servicu, Ministerul Muncii și Justiției 

Sociale 
- Dl Cristian Vasilcoiu – șef serviciu, Ministerul Muncii și Justiției 

Sociale 
- Dl Robert Iulian Stănescu – președinte, Casa Națională de 

Pensii Publice 
- Dna Daniela Barbu – președinte, Agenția Națională pentru 

Ocuparea Forței de Muncă 
- Dl Daniel Stanciu – director, Agenția Națională pentru 

Ocuparea Forței de Muncă 
- Dl Antal Bacso Attila – director adjunct, Agenția Națională 

pentru Ocuparea Forței de Muncă 
- Dna Gabriela Popescu – șef serviciu, Ministerul Finanțelor 

Publice 
- Dna Ana Maria Enache – șef serviciu, Ministerul Finanțelor 

Publice 
- Dna Claudia Elena Potinteiu – expert superior, Ministerul 

Finanțelor Publice 
- Dna Niculina Păun  – expert, Ministerul Finanțelor Publice 
- Dl Florin Butnaru – președinte, Consiliul de monitorizare a 

implementarii Conventiei ONU 
- Dl Gheorghe Aștileanu – vicepreședinte, Consiliul de 

monitorizare a implementarii Conventiei ONU 
- Dna Gloria Ionescu – inspector, Consiliul de monitorizare a 

implementarii Conventiei ONU 
- Dl Constantin Biriși – consilier, Consiliul de monitorizare a 

implementarii Conventiei ONU 
- Dl Iacob Baciu – președinte, Consiliul Economic și Social 
- Dl Marin Suliman – secretar general, Consiliul Economic și 

Social 
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- Dl Adrian Stănculete – director, Consiliul Economic și Social 
 
Dezbaterile asupra proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de 

stat pe anul 2019 - PL-x 27/2019 au avut loc în şedinţă comună cu 
Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială a Senatului. 

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 
 
Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 a 

fost prezentat de către domnul Marius-Constantin Budăi, ministrul muncii 
și justiției sociale. 

În cursul dezbaterilor au fost formulate amendamente, care supuse 
votului, au fost respinse. 

 În urma finalizării dezbaterilor asupra proiectului Legii 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019, membrii comisiilor au 
hotărât, cu majoritate de voturi (17 voturi pentru și 8 voturi împotrivă) 
avizarea favorabilă a proiectului, cu amendamente.  Acestea sunt redate în 
avizul comun întocmit. 

 
Dezbaterile asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019 – 

PLx 26-2019 au avut loc în şedinţă comună cu comisia omoloagă de la 
Senat și cu Comisia pentru egalitate de șanse pentru femei și bărbați a 
Camerei Deputaților și omoloaga sa din Senat.  

În cadrul discuțiilor au fost formulate și dezbătute amendamente, 
care supuse votului, au fost respinse. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiilor reunite au 
hotărât, cu majoritate de voturi (32 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă și 
2 abțineri), avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 
Celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi au fost dezbătute în ședință 

comună cu  Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială a Senatului. 
În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au avizat faborabil 

proiectele de legi, cu majoritate de voturi. 
 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (21) în ziua de 11 februarie au absentat următorii deputaţi: 
Mihăiţă Găină (grup parlamentar PSD), Mara-Daniela Calista (grup 

parlamentar PNL), Lia Olguţa Vasilescu (grup parlamentar PSD),   Dan 
Vîlceanu (grup parlamentar PNL). 

 
Conform prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, în locul doamnei deputat Mara-Daniela Calista a 
participat domnul deputat Glad Varga (grup parlamentar PNL) și în locul 
domnului deputat Dan Vîlceanu (grup parlamentar PNL) a participat 
doamna deputat Tudorița Lungu (grup parlamentar PNL). 
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Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Adrian 
Solomon – preşedinte, Dumitru Oprea şi Silviu Vexler – vicepreşedinţi, 
Éva-Andrea Csép şi Violeta Răduţ – secretari, Vasile Axinte, Adrian-
Octavian Dohotaru, Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Anişoara 
Radu, Claudiu-Vasile Răcuci, Cristian- George Sefer, Cristian-Gabriel 
Seidler, Irinel-Ioan Stativă, Eliza-Mădălina Ştefănescu, Constantin-Cătălin 
Zamfira. 

 
 
 
 
  

PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
ADRIAN SOLOMON   CSÉP ÉVA ANDREA 

 
 

 
 
 
 
 

Întocmit, 
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
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