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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
SINTEZA 

lucrărilor comisiei din 27, 28, 29 și 30 martie 2017 
 
 
 

În data de 27 martie 2017, începând cu ora 17.30, Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările împreună cu Comisia 
pentru sănătate și familie, având pe ordinea de zi 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 
 
La dezbateri a participat, ca invitat, doamna Mihaela Bujor – 

manager public, Ministerul Muncii și Justiției Sociale. 
 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 
 

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 au fost prezentate și dezbătute amendamente, 
care au fost admise.  

În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiilor au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente. 
Acestea se regăsesc în raportul comun întocmit de cele două comisii. 

 
În data de 28 martie 2017, începând cu ora 14.00, Comisia pentru 

muncă și protecție socială și-a desfășurat lucrările împreună cu Comisia 
pentru învățământ, știință, tineret și sport, având pe ordinea de zi 
proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
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domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii – Plx 
12/2017. 

 
Lucrările au fost conduse de doamna deputat Camelia Gavrilă, 

preşedintele Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 
 
La dezbateri au participat ca invitaţi:  
- d-l Pavel Năstase – ministru, Ministerul Educației Naționale 
- d-na Lia Olguța Vasilescu – ministru, Ministerul Muncii și Justiției 

Sociale 
- d-l Adrian Marius Rîndunică – Secretar de Stat, Ministerul Muncii 

și Justiției Sociale 
- d-l Petru Andea – Secretar de Stat, Ministerul Educației Naționale 
- d-l Daniel Ionescu – secretar general adjunct, Ministerul 

Cercetării și Inovării 
- d-na Tania Grigore – director, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
- d-l Eduard Corjescu – director, Ministerul Muncii și Justiției 

Sociale 
- d-l Dinu Țepeș - consilier, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
- d-na Miruna Vicol - consilier, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
- d-l Valentin Adrian Iliescu – consilier, Ministerul Cercetării și 

Inovării. 
 

 Proiectul 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 a fost trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei 
noastre, cât și Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport. 
 În cadrul dezbaterilor au fost prezentate și dezbătute amendamente, 
care au fost admise. 
 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente. Acestea se 
regăsesc în raportul comun întocmit de cele două comisii. 
 

În data de 28 martie 2017, începând cu ora 15.00, Comisia pentru 
muncă și protecție socială și-a continuat lucrările, având următoarea 
ordine de zi: 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonaţei de urgenţă a 
Guvernului nr.21/2016 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.360/2002 privind Statutul poliţistului - PLx 476/2016 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2016 pentru modificarea şi completarea Legii 
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nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice - PLx 
481/2016 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.23/2016 pentru aprobarea unor măsuri de 
eficientizare a sistemului de gestionare a fondurilor structurale şi 
de investiţii europene - PLx 478/2016 

4. Proiect de Lege pentru completarea art.100 din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici - PLx 53/2017 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.92/2016 pentru modificarea art.1 din Legea 
nr.49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, 
veteranilor şi văduvelor de război şi pentru stabilirea unor măsuri 
privind drepturile prevăzute la art.11 din Legea nr.44/1994 
privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor 
şi văduvelor de război -  PLx 124/2017 

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.93/2016 pentru reglementarea unor beneficii de 
asistenţă socială, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 
bugetare pentru acestea în anul 2016 - PLx 125/2017  

7. Proiect de Lege pentru modificarea art.731 din Legea nr.7/2006 
privind statutul funcţionarului public parlamentar - PLx 35/2017 

8. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter 
ocazional desfăşurate de zilieri - PLx 518/2016 

9. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii asistenţei 
sociale nr.292/2011 - PLx 230/2016. 

 
La dezbateri au participat ca invitați: 

- d-l Cristian Cosmin – Secretar de Stat, Ministerul Muncii și Justiției 
Sociale 

- d-na Otilia Sava – Secretar de Stat, Ministerul Apărării Naționale 
- d-l Angel Gheorghiu – Subsecretar de Stat, Ministerul Dezvoltării 

Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene 
- d-l Ovidiu Macovei – director general adjunct, Ministerul Afacerilor 

Interne 
- d-l Ovidiu Riste – manager public, Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administrației Publice și Fondurilor Europene 
- d-l Leonard Irindea – director, Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administrației Publice și Fondurilor Europene 
- d-na Georgeta Jugănaru – director, Ministerul Muncii și Justiției 

Sociale 
- d-l Eduard Corjescu – director, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
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- d-na Domnica Focșăneanu – șef serviciu, Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene 

- d-na Gabriela Dobre – inspector, Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor Europene 

- d-na Vasilica Vată – consilier,  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor Europene 

- d-na Doina Petre - consilier, Ministerul Muncii și Justiției Sociale. 
 

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

 
Dezbaterile au început cu proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonaţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului - PLx 476/2016, 
care a fost trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și 
Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisiei 
juridice, de disciplină și imunități. 

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate și dezbătute amendamente, 
care au fost admise. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea cu amendamente a proiectului de lege. 
Acestea se regăsesc în raportul preliminar înaintat celor două comisii, în 
vederea finalizării dezbaterilor și întocmirii raportului comun. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.34/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2000 
privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice - PLx 481/2016 a fost 
amânat, la solicitarea membrilor comisiei, pentru o ședință ulterioară. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.23/2016 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a 
sistemului de gestionare a fondurilor structurale şi de investiţii europene - 
PLx 478/2016, a fost trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, 
cât și Comisiei pentru afaceri europene. 

În cadrul discuţiilor a fost prezentat raportul preliminar transmis de 
Comisia pentru afaceri europene, prin care s-a propus adoptarea 
proiectului de lege în forma prezentată de Senat. 

În urma dezbaterilor, şi membrii comisiei noastre au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată 
de Senat. 
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Proiectul de Lege pentru completarea art.100 din Legea nr.188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici - PLx 53/2017 a fost trimis spre 
dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au respins proiectul de lege, 
cu unanimitate de voturi. Motivele respingerii se regăsesc în raportul 
comun întocmit de cele două comisii. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.93/2016 pentru reglementarea unor beneficii de asistenţă 
socială, precum şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea 
în anul 2016 - PLx 125/2017 a fost adoptat de membrii comisiei, cu 
unanimitate de voturi, în forma prezentată. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.92/2016 pentru modificarea art.1 din Legea nr.49/1991 
privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi 
văduvelor de război şi pentru stabilirea unor măsuri privind drepturile 
prevăzute la art.11 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, 
precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război - PLx 
124/2017 a fost trimis spre dezbatere  pe fond comisiei noastre.  

În urma discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, adoptarea proiectului de lege cu unele observaţii, urmând ca 
finalizarea dezbaterilor asupra unor eventuale modificări pe textul 
proiectului de lege să aibă loc într-o ședință ulterioară. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional 
desfăşurate de zilieri - PLx 518/2016 a fost retrimis de către Plenul 
Camerei Deputaților, în vederea reanalizării și întocmirii unui nou raport.  

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate și dezbătute amendamente, 
care au fost fie admise, fie respinse. 

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

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii asistenţei 

sociale nr.292/2011 - PLx 230/2016 a fost trimis spre dezbatere pe fond 
comisiei noastre. 

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate și dezbătute amendamente, 
care au fost admise. 
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În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente. 
Acestea se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi au fost amânate pentru 

ședința următoare a comisiei. 
 
În ziua de 29 martie 2017, lucrările comisiei au fost conduse de 

domnul deputat Adrian Solomon, președintele comisiei. 
Pe ordinea de zi s-au aflat proiectele amânate în şedinţa anterioară 

a comisiei. 
 
Proiectul  de Lege pentru modificarea art.731 din Legea nr.7/2006 

privind statutul funcţionarului public parlamentar - PLx 35/2017, a fost 
trimis comisiei spre dezbatere pe fond. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au respins proiectul de lege, 
cu majoritate de voturi (o abținere). Motivele respingerii se regăsesc în 
raportul comisiei. 

 
În ziua de 30 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. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (21) în ziua de 27 martie 2017 au absentat doamna deputat 
Rovana Plumb (grup parlamentar PSD) – ministru, domnul deputat 
Cristian-George Sefer (grup parlamentar PMP) 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, 
Luminiţa-Maria Jivan, Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Anişoara 
Radu, Cristian-Gabriel Seidler, Irinel-Ioan Stativă, Constantin-Cătălin 
Zamfira. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (21) în ziua de 28 martie 2017 au absentat doamna deputat 
Rovana Plumb (grup parlamentar PSD) – ministru şi domnul deputat 
Cristian-George Sefer (grup parlamentar PMP). 
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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, 
Luminiţa-Maria Jivan, Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Anişoara 
Radu, Cristian-Gabriel Seidler, Irinel-Ioan Stativă, Lia Olguţa Vasilescu, 
Constantin-Cătălin Zamfira. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (21) în zilele de 29 şi 30 martie 2017 au absentat doamna deputat 
Rovana Plumb (grup parlamentar PSD) – ministru, domnul deputat 
Cristian-George Sefer (grup parlamentar PMP) şi domnul deputat Cristian-
Gabriel Seidler (grup parlamentar USR). 

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, 
Luminiţa-Maria Jivan, Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Anişoara 
Radu, Irinel-Ioan Stativă, Lia Olguţa Vasilescu, Constantin-Cătălin 
Zamfira. 

 
 

  
PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Adrian SOLOMON   Éva Andrea CSÉP 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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