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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
PROCES-VERBAL 

al lucrărilor comisiei din 28 februarie, 1 și 2 martie 2017 
 
 

În ziua de 28 februarie 2017, 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.96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii - Plx 
12/2017 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.42 şi 47 din 
Legea nr.53/2003 - Codul muncii - Plx 164/2015 

3. Propunere legislativă pentru completarea Legii 416/2001 privind venitul 
minim garantat - Plx 486/2015 

4. Cerere de reexaminare a Legii pentru modificarea art.10 din Legea 
nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi pentru 
completarea art. 44 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative 
- Plx 785/2015 

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art. 10 din Legea nr. 
411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi a art. 44 din 
Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative - Plx 697/2015 

6. Proiect de Lege pentru completarea art.9 al Titlului XI din Legea 
nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, 
precum şi unele măsuri adiacente - Plx 896/2015 

7. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.14/2016 pentru modificarea art.2 din Legea nr.248/2015 privind 
stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din 
familii defavorizate - Plx 325/2016 

8. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, precum şi a art.41 din Legea asistenţei sociale 
nr.292/2011 - Plx 73/2017 

9. Propunere legislativă pentru completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011 - Plx 20/2017. 

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele comisiei. 
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La dezbateri au participat ca invitaţi:  
- d-l Dan Dumitrescu – Secretar de Stat, Ministerul Sănătății 
- d-na Ileana Ciutan – președinte, Casa Națională de Pensii Publice 
- d-l Eduard Corjescu – director, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale 
- d-na Mihaela Grecu – director, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale 
- d-na Tania Grigore – director, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale 
- d-na Georgeta Jugănaru – director, Ministerul Muncii și Justiției 

Sociale 
- d-l Dragoș Hașegan – șef serviciu, Autoritatea de Supraveghere 

Financiară 
- d-na Roxana Belega – consilier, Agenția de Plăți și Intervenție 

pentru Agricultură. 
 
Dezbaterile au început cu proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2006 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, 
formării profesionale şi sănătăţii – Plx 12/2017, care a fost trimis spre 
dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru 
învățământ, știință, tineret și sport. 

În cadrul discuțiilor, au fost prezentate și dezbătute amendamente, 
care, supuse votului, au fost admise. Au fost solicitate unele lămuriri 
suplimentare, însă la dezbateri nu au participat şi reprezentanţi ai 
Ministerului Educaţiei Naţionale. Ca atare, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor şi prezenţa la dezbateri a 
reprezentanţilor acestui minister. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.42 şi 

47 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii - Plx 164/2015 a fost trimisă 
comisiei spre dezbatere pe fond.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative. Motivele 
respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Propunerea legislativă pentru completarea Legii 416/2001 privind 

venitul minim garantat - Plx 486/2015 a fost retrimisă comisiei de către 
Plenul Camerei Deputaților, în vederea reexaminării și întocmirii unui nou 
raport. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, menținerea soluției inițiale, de respingere a 
propunerii legislative. Motivele respingerii se regăsesc în raportul 
suplimentar întocmit. 

 
Cererea de reexaminare a Legii pentru modificarea art.10 din Legea 

nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi pentru 
completarea art.44 din Legea nr.204/2006 privind pensiile facultative - 
PLx 785/2015 şi proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 
art.10 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate 
privat şi a art.44 din Legea nr.204/2006 privind pensiile facultative - Plx 

697/2015 au fost amânate, la solicitarea membrilor comisiei, pentru a 
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participa la dezbateri reprezentanţii Autorităţii de Supraveghere Financiară 
la nivel de vicepreşedinte. 

 
Proiectul de Lege pentru completarea art.9 al Titlului XI din Legea 

nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi 
unele măsuri adiacente - Plx 896/2015 a fost trimis spre dezbatere pe 
fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei juridice, de disciplină și 
imunități. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentată solicitarea iniţiatorilor de 
amânare a proiectului de lege pentru o ședință ulterioară. Supusă votului, 
propunerea de amânare a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.14/2016 pentru modificarea art.2 din Legea nr.248/2015 
privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor 
provenind din familii defavorizate - Plx 325/2016 a fost trimis spre 
dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului. 

În cadrul dezbaterilor, au fost prezentate amendamente, în sensul 
adoptării ordonanţei de urgenţă. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente. Acestea se 
regăsesc în raportul preliminar întocmit și transmis Comisiei pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului, în vederea finalizării 
dezbaterilor și întocmirii raportului comun. 

 
Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a art.41 din Legea asistenţei 
sociale nr.292/2011 - Plx 73/2017 a fost trimis spre dezbatere pe fond 
atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru sănătate și familie. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentată solicitarea iniţiatorilor de 
amânare a proiectului de lege pentru o ședință ulterioară. Supusă votului, 
propunerea de amânare a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 
 

În data de 1 martie 2017, lucrările comisiei au fost conduse de 
domnul deputat Adrian Solomon, președintele comisiei. 

 
Propunerea legislativă pentru completarea Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011 - Plx 20/2017 a fost trimisă comisiei pentru avizare, dezbaterea 
fondului fiind de competența Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și 
sport.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative, cu 
amendamente. Acestea se regăsec în avizul comisiei. 

 
În ziua de 2 martie 2017, 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 săptămâna 
următoare. 
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Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (20), în ziua de 28 februarie 2017 au absentat doamna deputat 
Luminiţa-Maria Jivan (grup parlamentar PSD), doamna deputat Rovana 
Plumb (grup parlamentar PSD) - ministru 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, 
Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Cristian-George Sefer, Cristian- 
Gabriel Seidler, Irinel-Ioan Stativă, Constantin-Cătălin Zamfira. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (20), în zilele de 1 şi 2 martie 2017 au absentat doamna deputat 
Luminiţa-Maria Jivan (grup parlamentar PSD), doamna deputat Rovana 
Plumb (grup parlamentar PSD) – ministru, domnul deputat Cristian Gabriel 
Seidler (grup parlamentar 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, 
Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Cristian-George Sefer, Irinel-
Ioan Stativă, Constantin-Cătălin Zamfira. 

 
 
 

  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Adrian Solomon     Csép Éva Andrea 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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