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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 

 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 15, 16 și 17 aprilie  2019 
 
 
În data de 15 aprilie 2019, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu individual 
asupra proiectelor aflate pe ordinea de zi a comisiei. 

 
În data de 16 aprilie 2019, începând cu ora 10.00, Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea 
ordine de zi: 
1. Proiect de Lege privind cerinţele de creştere a mobilităţii salariaţilor 

între statele membre prin îmbunătăţirea dobândirii şi păstrării 
drepturilor la pensie suplimentară – PLx 143/2019 

2. Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.391 din Legea 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – PLx 192/2019 

3. Proiect de Lege privind combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu 
publicul a autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale – PLx 
195/2019 

4. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către 
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile 
familiale – PLx 197/2019 

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal – PLx 198/2019 

6. Proiect de Lege pentru Programul Naţional Prima Lumină – PLx 
199/2019. 
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Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 
preşedintele comisiei. 

 
La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Nicea Mergeani – Secretar de Stat, Ministerul Muncii și Justiției 
Sociale 

- d-l Robert Stănescu – președinte, Casa Națională de Pensii Publice 
- d-l Angel Gheorghiu – Subsecretar de Stat, Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice 
- d-na Georgeta Jugănaru - director, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
- d-l Gheorghiță Toma – șef serviciu, Ministerul Finanțelor Publice 
- d-na Anca Cotrobescu – consilier, Ministerul Finanțelor Publice 
- d-l Marius Răduț – expert, Ministerul Finanțelor Publice. 

 
La începutul şedinţei, domnul deputat Adrian Solomon, preşedintele 

comisiei, a propus suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de Lege privind 

statutul personalului feroviar – PLx 37/2017, precum şi dezbaterea 
acestuia în partea a doua a lucrărilor, respectiv de la ora 14.00. Supuse 
votului, cele două propuneri au fost aprobate cu unanimitate de voturi. 

 
Dezbaterile au început cu proiectul de Lege privind cerinţele de 

creştere a mobilităţii salariaţilor între statele membre prin îmbunătăţirea 
dobândirii şi păstrării drepturilor la pensie suplimentară – PLx 143/2019, 
care a fost trimis comisiei noastre spre dezbatere pe fond. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.391 din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – PLx 192/2019 a fost 
trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru 
sănătate și familie. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar al Comisiei 
pentru sănătate prin care se propune adoptarea cu amendamente a 
proiectului de lege. 

În urma discuțiilor, membrii comisiei și-au însușit soluția adoptată de 
Comisia pentru sănătate și au hotărât, cu majoritate de voturi (3 abțineri), 
adoptarea cu amendamente a proiectului de lege, care se regăsesc în 
raportul comun întocmit de cele două comisii. 

 
Proiectul de Lege privind combaterea birocraţiei în activitatea de 

relaţii cu publicul a autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale – 
PLx 195/2019 a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea 
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fondului fiind de competența Comisiei pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului. 

În urma discuțiilor, membrii comisiei au avizat negativ proiectul de 
lege, cu majoritate de voturi (5 voturi împotrivă). 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de 
către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi 
întreprinderile familiale – PLx 197/2019 a fost trimis comisiei noastre 
pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru 
industrii și servicii. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au avizat negativ proiectul de 
lege, cu majoritate de voturi (4 voturi împotrivă). 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal – PLx 198/2019 a fost trimis comisiei 
noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei 
pentru buget, finanțe și bănci. 

În urma discuțiilor, membrii comisiei au avizat favorabil proiectul de 
lege, cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de Lege pentru Programul Naţional Prima Lumină – PLx 

199/2019 a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea 
fondului fiind de competența Comisiei pentru industrii și servicii. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au avizat favorabil proiectul 
de lege, cu unanimitate de voturi. 

 
Începând cu ora 14.00, Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

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

statutul personalului feroviar – PLx 37/2017. 
 
La dezbateri au participat ca invitați: 

• d-l Marius Budăi – ministru, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
• d-l Nicea Mergeani – Secretar de Stat, Ministerul Muncii și Justiției 

Sociale 
• d-l Ovidiu Sîrbu – Secretar de Stat, Ministerul Transporturilor 
• d-l Robert Stănescu – președinte, Casa Națională de Pensii Publice 
• d-na Georgeta Jugănaru - director, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
• d-na Adriana Gherman – expert, Ministerul Finanțelor Publice 
• d-l Marian Artimon – secretar general, Unitatea Sindicatului Liber din 

Metrou 
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• d-l Marian Bărăgău – lider sindical, Unitatea Sindicatului Liber din 
Metrou 

• d-l Iulică Măntescu – președinte, Alianța Federațiilor Tehnice Feroviare 
• d-l Rodrigo Gabriel Maxim – președinte, Federația Sindicatelor 

Transportatorilor Feroviari 
• d-l Florea Dobrescu – preşedinte, Federația Națională Drum de Fier 
• d-l Horia Dan Găină – vicepreședinte, Federația Națională Drum de Fier 
• d-l Ioan Pricop – vicepreședinte, Federația Națională Drum de Fier 
• d-l Nicolae Grigore – președinte, Federația Națională a Sindicatelor din 

Transporturi ELCATEL 
• d-l Grigore Mare – președinte, Federația Națională Feroviară Mișcare 

Comercial Vagoane 
• d-l Viorel Istrate – secretar general, Federația Națională Feroviară 

Mișcare Comercial Vagoane 
• d-l Cristian Cațila - vicepreședinte, Federația Națională Feroviară 

Mișcare Comercial Vagoane 
• d-l Dan Jucan – vicepreședinte, Federația Națională Feroviară Mișcare 

Comercial Vagoane. 
 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 
preşedintele comisiei. 

 
În cadrul dezbaterilor, s-a precizat că proiectul de Lege privind 

statutul personalului feroviar – PLx 37/2017 a fost discutat într-o ședință 
anterioară, în care s-au făcut mai multe observații, fiind necesară 
reanalizarea și corelarea unor texte din proiectul de lege. De asemenea, 
au fost prezentate amendamentele formulate de organizaţiile sindicale şi 
preluate de membrii comisiei. 

În urma finalizării dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii 
comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea cu amendamente 
a proiectului de lege. Acestea se regăsesc în raportul preliminar întocmit și 
transmis Comisiei pentru transporturi și infrastructură în vederea finalizării 
dezbaterilor și întocmirii raportului comun. 
 

În data de 17 aprilie 2019, 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 (22) în ziua de 15 aprilie 2019 au absentat următorii deputaţi: 
Cristian-Gabriel Seidler (grup parlamentar USR) şi Dan Vîlceanu (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, 
Mara-Daniela Calista, Adrian-Octavian Dohotaru, Petre-Florin Manole, 
Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Anişoara Radu, Claudiu-Vasile 
Răcuci, Cristian-George Sefer, Irinel-Ioan Stativă, Eliza-Mădălina 
Ştefănescu-Peţa, Lia Olguţa Vasilescu, Constantin-Cătălin Zamfira. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (22) în ziua de 16 aprilie 2019 a absentat domnul deputat Dan 
Vîlceanu (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, 
Mara-Daniela Calista, Adrian-Octavian Dohotaru, Petre-Florin Manole, 
Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Anişoara Radu, Claudiu-Vasile 
Răcuci, Cristian-George Sefer, Cristian-Gabriel Seidler, Irinel-Ioan Stativă, 
Eliza-Mădălina Ştefănescu-Peţa, Lia Olguţa Vasilescu, Constantin-Cătălin 
Zamfira. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (22) în ziua de 17 aprilie 2019 au absentat următorii deputaţi: 
Cristian-Gabriel Seidler (grup parlamentar USR) şi Dan Vîlceanu (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, 
Mara-Daniela Calista, Adrian-Octavian Dohotaru, Petre-Florin Manole, 
Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Anişoara Radu, Claudiu-Vasile 
Răcuci, Cristian-George Sefer, Irinel-Ioan Stativă, Eliza-Mădălina 
Ştefănescu-Peţa, Lia Olguţa Vasilescu, Constantin-Cătălin Zamfira. 

  
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
Adrian Solomon     Violeta Răduţ  

   

 

 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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