Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din 11 și 12 septembrie 2019

În perioada 11-12 septembrie 2019, Comisia pentru muncă şi
protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lege privind statutul controlorului civil de trafic aerian din
România Plx 844/2007
Propunere legislativă pentru modificarea
și completarea Legii
nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii – PLx 527/2013
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.106 din
Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii – PLx 178/2015
Proiect de Lege privind reglementarea serviciilor integrate de
prevenire şi protecţie a persoanelor cu sindrom Down – PLx
60/2017
Proiect de Lege privind tichetele de bicicletă – PLx 94/2017
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.72/2016
privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale
avocaţilor – Plx 262/2017
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor – PLx
319/2018
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.416/2001 privind venitul minim garantat – Plx 398/2018
Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(1) al art.3 din
Hotărârea Guvernului nr.250/1992 privind concediul de odihnă şi
alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile
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10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare – Plx
401/2018
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.227/2015 privind Codul Fiscal al României, cu modificările şi
completările ulterioare şi a Ordonanţei Guvernului nr.105/1999
pentru modificarea şi completarea Decretului - 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, republicat, cu modificările ulterioare – Plx 665/2018
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizaţii şi
sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, 162 din 1 august 1991 –
Plx 12/2019
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(11) şi alin.(12) ale
art.29 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii
publice – Plx 14/2019
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1), lit.a) şi b) al
art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii –
Plx 22/2019
Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.3 din
Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii – Plx
24/2019
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor
acte normative în domeniul drepturilor veteranilor de război,
invalizilor şi văduvelor de război – Plx 36/2019
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010
privind sistemul unitar de pensii publice – Plx 135/2019
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – Plx
218/2019
Propunere legislativă pentru modificarea art.1 al Legii
nr.49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri
invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război – Plx 228/2019
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – PLx
327/2019
La dezbateri au participat ca invitaţi:
Marius-Constantin Budăi – ministru, Ministerul Munciiș i Justiției

Sociale
- D-l Ioan Petru Căprariu – președinte, Casa Națională de Pensii
Publice
- D-na Georgeta Jugănaru – director, Ministerul Munciiși Justiției
Sociale
- D-l Cătălin-Marian Tutilescu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii
și Justiției Sociale
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-

D-na Mihaela Grecu – director, Ministerul Munciiși Justiției
Sociale
D-na Carmen Cîrstea – consilier, Ministerul Munciiși Justiției
Sociale
D-l Adrian Chiotan – președinte, Autoritatea Națională pentru
Persoanele cu Dizabilități
D-l Iulian Negru – secretar general, FGS Familia
D-l Gheorghe Bălăceanu – președinte, FGS Familia
D-l Cristian Mihai – consilier juridic, Blocul Național Sindical
D-na Adriana Iftimie – director general, Federația Patronatelor
Societăților din Construcții
D-l Claudiu Munteanu – director general, Casa Socială a
Constructorilor
D-na Antoanela Comsa – președinte, Asociația Investitorilor
Imobiliari din România
D-na Ecaterina Chirilenco - Asociația Investitorilor Imobiliari din
România

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon,
preşedintele comisiei.
În data de 11 septembrie, la începutul şedinţei, preşedintele
comisiei a propus, la solicitarea ministrului muncii şi justiţiei sociale, ca
propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1), lit.a) şi b) al art.3 din
Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii – Plx 22/2019,
înscrisă la punctul 13 de pe ordinea de zi, şi propunerea legislativă pentru
completarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat
pentru copii – Plx 24/2019, înscrisă la punctul 14, să fie trecute la punctul
1, respectiv 2 al ordinii de zi.
Membrii comisiei au acceptat propunerea, cu unanimitate de voturi.
Având acelaşi obiect de reglementare, cele două propuneri
legislative au fost dezbătute împreună.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au decis, cu unanimitate de
voturi, respingerea propunerii legislative pentru modificarea alin.(1), lit.a)
şi b) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii –
Plx 22/2019 şi adoptarea cu un amendament a propunerii legislative
pentru completarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocaţia
de stat pentru copii – Plx 24/2019.
Legea privind statutul controlorului civil de trafic aerian din
România - Plx 844/2007, a fost înaintată spre dezbatere pe fond atât
comisiei noastre cât şi Comisiei pentru transporturi şi infrastructură, în
urma cererii de reexaminare primită de la Preşedintele României.
În cadrul dezbaterilor, s-a prezentat raportul preliminar de admitere
a cererii de reexaminare şi respingere a legii, primit de la Comisia pentru
transporturi şi infrastructură.
Membrii comisiei şi-au însuşit opinia Comisiei pentru transporturi şi
infrastructură şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea legii.
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Propunerea legislativă pentru modificarea
și completarea Legii
nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii – PLx 527/2013, a fost
trimisă comisiei noastre pentru dezbatere pe fond.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate
de voturi, respingerea propunerii legislative.
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.106 din
Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii – PLx 178/2015, a fost
înaintat comisiei noastre pentru dezbatere pe fond, în urma retrimiterii de
la plen în data de 09.03.2016.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate
de voturi, respingerea proiectului de lege.
Proiectul de Lege privind reglementarea serviciilor integrate de
prevenire şi protecţie a persoanelor cu sindrom Down – PLx 60/2017, a
fost trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre cât şi Comisiei
pentru sănătate şi familie.
În cadrul dezbaterilor, a fost prezentat raportul preliminar de
respingere al Comisiei pentru sănătate şi familie.
Membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (6 împotrivă),
respingerea proiectului de lege.
Proiectul de Lege privind tichetele de bicicletă – PLx 94/2017, a fost
înaintat comisiei noastre pentru dezbaterea fondului.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate
de voturi, amânarea proiectului de lege.
Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.72/2016 privind
sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor – Plx
262/2017, a fost trimis comisiei noastre spre dezbatere pe fond, în urma
retrimiterii de la plen în data de 18.02.2019.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărît, cu unanimitate de
voturi, amânarea propunerii legislative.
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor – PLx 319/2018, a fost
înaintat comisie noastre pentru dezbatere pe fond, în urma retrimiterii de
la plen în data de 20.03.2019.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate
de voturi, respingerea proiectului de lege.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.416/2001 privind venitul minim garantat – Plx 398/2018, a fost trimisă
comisiei noastre pentru dezbatere pe fond.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate
de voturi, respingerea propunerii legislative.

4/7

Propunerea legislativă pentru abrogarea alin.(1) al art.3 din
Hotărârea Guvernului nr.250/1992 privind concediul de odihnă şi alte
concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu
specific deosebit şi din unităţile bugetare – Plx 401/2018, a fost trimisă
comisiei noastre spre dezbatere pe fond.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate
de voturi, adoptarea propunerii legislative.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.227/2015 privind Codul Fiscal al României, cu modificările şi
completările ulterioare şi a Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 pentru
modificarea şi completarea Decretului - 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, republicat, cu modificările
ulterioare – Plx 665/2018, a fost înaintată pentru dezbaterea fondului atât
comisiei noastre cât şi Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci.
În cadrul dezbaterilor, s-a prezentat raportul preliminar de
respingere de la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de
voturi (o abţinere), adoptarea cu amendamente a propunerii legislative.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.49
din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor,
veteranilor şi văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, 162 din 1 august 1991 – Plx 12/2019, a fost trimisă
comisiei noastre pentru dezbatere pe fond.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate
de voturi, respingerea propunerii legislative.
Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(11) şi alin.(12) ale
art.29 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice –
Plx 14/2019 a fost trimisă comisiei noastre pentru dezbatere pe fond.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate
de voturi, respingerea propunerii legislative.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte
normative în domeniul drepturilor veteranilor de război, invalizilor şi
văduvelor de război – Plx 36/2019, a fost trimisă comisiei noastre pentru
dezbatere pe fond.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate
de voturi, respingerea propunerii legislative.
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice – Plx 135/2019, a fost înaintată comisiei
noastre spre dezbatere pe fond.
Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea
dezbaterii propunerii legislative.
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Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – Plx 218/2019, a
fost trimis comisiei noastre pentru dezbatere pe fond.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de
voturi (un vot împotrivă), respingerea proiectului de lege.
Propunerea legislativă pentru modificarea art.1 al Legii nr.49/1991
privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi
văduvelor de război – Plx 228/2019, a fost trimisă spre dezbatere pe fond
atât comisiei noastre cât şi Comisiei pentru apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate
de voturi, respingerea popunerii legislative.
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – PLx 327/2019, a
fost trimis comisiei noastre pentru dezbaterea pe fond.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de
voturi (5 împotrivă), respingerea proiectului de lege.
În data de 12 septembrie 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.
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie
socială (21) în ziua de 11 septembrie au absentat următorii deputaţi: dl
Dumitru Oprea (grup parlamentar PNL) şi dna Oteşanu Daniela, înlocuită
de dna Teiş Alina (grup parlamentar PSD).
Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Adrian
Solomon – preşedinte, Mihăiță Găină şi Silviu Vexler – vicepreşedinţi, ÉvaAndrea Csép şi Violeta Răduţ – secretari, Arsu Alin Ionuţ, Mara-Daniela
Calista, Adrian-Octavian Dohotaru, Petre Florin Manole, Eugen Neaţă, Niţă
Mihai, Eliza-Mădălina Peța -Ștefănescu, Claudiu-Vasile Răcuci, CristianGeorge Sefer, Cristian-Gabriel Seidler, Irinel-Ioan Stativă, Lia Olguţa
Vasilescu, Dan Vîlceanu, Constantin-Cătălin Zamfira.
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie
socială (21) în ziua de 12 septembrie au absentat următorii deputaţi: dl
Dumitru Oprea (grup parlamentar PNL), dna Oteşanu Daniela, (grup
parlamentar PSD) şi dl Cristian-Gabriel Seidler (grup parlamentar USR).
Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Adrian
Solomon – preşedinte, Mihăiță Găină şi Silviu Vexler – vicepreşedinţi, Éva6/7

Andrea Csép şi Violeta Răduţ – secretari, Arsu Alin Ionuţ, Mara-Daniela
Calista, Adrian-Octavian Dohotaru, Petre Florin Manole, Eugen Neaţă, Niţă
Mihai, Eliza-Mădălina Peța -Ștefănescu, Claudiu-Vasile Răcuci, CristianGeorge Sefer, Irinel-Ioan Stativă, Lia Olguţa Vasilescu, Dan Vîlceanu,
Constantin-Cătălin Zamfira.

PREŞEDINTE,
Adrian Solomon

SECRETAR,
Violeta Răduţ
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