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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
al lucrărilor Comisiei din 7, 8 şi 9 noiembrie 2017 

 
 
În ziua de 7 noiembrie 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.82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcţiei publice 
specifice de inspector social şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative – PLx 123/2017 

2. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici, republicată – Plx 223/2017 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.55/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru 
creşterea copiilor – PLx 309/2017 

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2017 
privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei 
publice centrale cu privire la Centenarul României – PLx 401/2017 

5. Propunere legislativă pentru înfiinţarea Muzeului Naţional al Victimelor 
Comunismului – Plx 410/2017 

6. Propunere de Recomandare a Consiliului privind un Cadru european 
pentru programe de ucenicie de calitate şi eficace – COM 563 (2017). 

 
La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-na Mihaela Grecu – director, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale 
- d-l Cornel Frimu – consilier, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale 
- d-na Carmen Briciu – consilier, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale. 

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele comisiei. 
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Dezbaterile au început cu proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2016 pentru aprobarea 
Statutului special al funcţiei publice specifice de inspector social şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative – PLx 123/2017, care a 
fost trimis comisiei noastre spre dezbatere pe fond.  

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate amendamente care, supuse 
votului, au fost admise. 

În urma finalizării discuţiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente. 
Acestea se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind 

Statutul funcţionarilor publici, republicată – Plx 223/2017, a fost trimisă 
spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât şi Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului.  

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar transmis 
de către Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, în 
care s-a precizat că membrii acestei comisii au hotărât respingerea 
propunerii legislative. 

În urma finalizării discuţiilor, membrii comisiei noastre şi-au însuşit 
soluţia adoptată de Comisia pentru administraţie şi amenajarea teritoriului 
şi au hotărât, cu majoritate de voturi (o abţinere), întocmirea unui raport 
comun de respingere a propunerii legislative, care va cuprinde şi motivele 
respingerii. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.55/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară 
pentru creşterea copiilor – PLx 309/2017, a fost trimis comisiei noastre 
pentru dezbatere pe fond.  

În cadrul discuţiilor au fost prezentate şi dezbătute amendamente 
care, supuse votului, au fost respinse.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată 
de Senat şi prezentarea, în cuprinsul raportului, a amendamentelor 
respinse în cadrul discuţiilor. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul 
administraţiei publice centrale cu privire la Centenarul României – PLx 
401/2017, a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea 
fondului fiind de competenţa Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de 
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informare în masă şi Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului. 

În urma discuţiilor, membrii comisiei au avizat favorabil proiectul de 
lege, cu majoritate de voturi ( o abţinere). 

 
Propunerea legislativă pentru înfiinţarea Muzeului Naţional al 

Victimelor Comunismului – Plx 410/2017 a fost trimisă comisiei noastre 
pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru 
cultură, arte, mijloace de informare în masă. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au avizat favorabil 
propunerea legislativă, cu majoritate de voturi (două abţineri). 

 
Documentul privind propunerea de Recomandare a Consiliului 

privind un Cadru european pentru programe de ucenicie de calitate şi 
eficace – COM 563 (2017) a fost trimis comisiei în vederea examinării 
fondului. 

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate motivele care au dus la 
apariţia acestui document. Astfel, s-a precizat că propunerea vine în 
contextul politic al Declaraţiei de la Roma din 25 martie 2017, în care 
liderii europeni s-au angajat să acţioneze în direcţia unei Uniuni „în care 

tinerii primesc cea mai bună educaţie şi formare şi în care pot studia şi 

găsi locuri de muncă pe întregul continent.”  
S-a precizat că iniţiativa propusă este, de asemenea, o urmare la 

Comunicarea din 2016 privind Investiţia în tinerii Europei, în care Comisia 
şi-a anunţat intenţia de a propune un astfel de cadru pentru stagii de 
ucenicie. Ea se bazează pe contribuţii importante din partea partenerilor 
sociali europeni. 

Referitor la principiul subsidiarităţii şi principiul proporţionalităţii s-a 
menţionat că acestea sunt respectate întrucât recomandarea propune 
existenţa unor programe de ucenicie de calitate şi eficiente, pe baza 
cărora să se obţină o combinaţie de competenţe profesionale specifice, de 
experienţă şi învăţare la locul de muncă, precum şi de competenţe-cheie, 
facilitând intrarea tinerilor pe piaţa muncii, precum şi evoluţia în carieră a 
adulţilor şi tranziţia către încadrarea în muncă.  

Totodată, membrii comisiei au precizat că la nivel naţional a fost 
aprobat cadrul legislativ privind ucenicia la locul de muncă în care se 
regăsesc elementele propuse prin acest document european, respectiv 
cele şapte criterii pentru învăţare şi condiţii de muncă precum şi criteriile 
pentru condiţiile-cadru. 

Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, opinia membrilor 
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială este favorabilă promovării 
documentului supus dezbaterilor, opinie ce va fi transmisă Comisiei pentru 
afaceri europene potrivit procedurilor parlamentare. 
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În zilele de 8 şi 9 noiembrie 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. 
 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (24) în zilele de 7, 8 şi 9 noiembrie 2017 au absentat Mara-Daniela 
Calista (grup parlamentar PNL), Mara Mareş (grup parlamentar PNL), 
Pavel Popescu (grup parlamentar PNL), Claudiu-Vasile Răcuci (grup 
parlamentar PNL), Cristian-George Sefer (grup parlamentar PMP), 
Cristian-Gabriel Seidler (grup parlamentar USR) şi 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, 
Ionela Viorela Dobrică, Adrian-Octavian Dohotaru, Luminiţa-Maria Jivan, 
Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Anişoara Radu, Irinel-Ioan 
Stativă, Eliza-Mădălina Ştefănescu, Constantin-Cătălin Zamfira. 

 

  
Preşedinte,    Secretar, 
Adrian Solomon   Éva-Andrea Csép   

  

 

 

 

 

 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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