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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
SINTEZA 

lucrărilor comisiei din 4 octombrie 2017 
 
  

În ziua de 4 octombrie 2017, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi Republica 

Serbia în domeniul securităţii sociale, semnat la Belgrad, la 28 
octombrie 2016 – PLx 285/2017 

2. Propunere legislativă privind negocierile colective de muncă – Plx 
559/2015 

3. Proiect de Lege privind sprijinul acordat copiilor şi tinerilor din mediul 
rural pentru continuarea studiilor liceale şi profesionale – PLx 730/2015 

4. Propunere legislativă pentru completarea art.1 din Legea nr.44/1994 
privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi 
văduvelor de război – Plx 732/2015 

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Decretului-Lege 
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 – PLx 783/2015 

6. Proiect de Lege privind reglementarea experienţei profesionale - PLx 
872/2015 

7. Proiect de Lege pentru completarea art.1 din Legea nr.147/2000 
privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern şi 
pentru completarea art.23 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – PLx 61/2016 

8. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 
6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive entice – PLx 
403/2016 

9. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul 
muncii – Plx 429/2016 

10. Proiect de Lege privind reglementarea serviciilor integrate de 
prevenire şi protecţie a persoanelor cu sindrom Down – PLx 60/2017 

11. Propunere legislativă privind Statutul cadrelor de informaţii – Plx 
237/2017. 



 

2/4

 
La dezbateri au participat ca invitați: 
- d-l Adrian Chiotan – președinte, Autoritatea Națională pentru 

Persoanele cu Dizabilități 
- d-na Mihaela Grecu – director, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
- d-na Georgeta Jugănaru - director, Ministerul Muncii și Justiției 

Sociale 
- d-na Monica Mateescu – consilier, Ministerul Muncii și Justiției 

Sociale 
- d-l Romică Stoica – consilier juridic, Ministerul Apărării Naționale 
- d-l Dumitru Costin – președinte, Blocul Național Sindical 
- d-l Horaţiu Raicu – secretar general, Blocul Național Sindical 
- d-l Mihai Cristian – consilier juridic, Blocul Național Sindical 
- d-l Adrian Marin – membru, Confederația Sindicatelor Democratice 

din România. 
 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

președintele comisiei. 
 
Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru ratificarea 

Acordului între România şi Republica Serbia în domeniul securităţii sociale, 
semnat la Belgrad, la 28 octombrie 2016 – PLx 285/2017, care a fost 
trimis spre dezbatere pe fond comisiei noastre.  

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

 
Propunerea legislativă privind negocierile colective de muncă – Plx 

559/2015 a fost retrimisă comisiei de către Plenul Camerei Deputaților, în 
vederea reexaminării și întocmirii unui nou raport.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au propus amânarea 
dezbaterilor pentru o ședință ulterioară. Supusă votului, propunerea de 
amânare a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de Lege privind sprijinul acordat copiilor şi tinerilor din 

mediul rural pentru continuarea studiilor liceale şi profesionale – PLx 
730/2015 a fost retrimis de către Plenul Camerei Deputaților, atât comisiei 
noastre, cât și Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport, în 
vederea reexaminării textului și întocmirii unui nou raport.  
 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, menținerea soluției inițiale, de respingere a proiectului de lege. 
Motivele respingerii se regăsesc în raportul preliminar ce va fi transmis 
Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport, în vederea finalizării 
dezbaterilor și întocmirii raportului comun. 
 

Propunerea legislativă pentru completarea art.1 din Legea 
nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale 
invalizilor şi văduvelor de război – Plx 732/2015 a fost retrimisă comisiei 
de către Plenul Camerei Deputaților, în vederea reexaminării fondului și 
întocmirii unui nou raport. 
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (două voturi împotrivă și două abțineri), menținerea soluției inițiale, 
de respingere a propunerii legislative, exprimată în raportul depus 
anterior.  

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Decretului-Lege 

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 – PLx 
783/2015 a fost dezbătut de membrii comisiei în prezența domnului 
deputat Eugen Tomac, inițiator. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât 
respingerea proiectului de lege, cu majoritate de voturi (trei abțineri). 
Motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Proiectul de Lege privind reglementarea experienţei profesionale - 

PLx 872/2015 a fost trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, 
cât și Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului.  

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar al Comisiei 
pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, prin care se 
propune respingerea proiectului de lege. 

În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei și-au însușit soluția 
adoptată de Comisia pentru administrație și au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, respingerea proiectului de lege. Motivele respingerii se regăsesc în 
raportul comun întocmit. 
 

Proiectul de Lege pentru completarea art.1 din Legea nr.147/2000 
privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern şi 
pentru completarea art.23 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – PLx 61/2016 a fost 
trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru 
transporturi și infrastructură.  

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar al Comisiei 
pentru transporturi, prin care se propune adoptarea proiectului de lege în 
forma adoptată de Senat. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi respingerea proiectului de lege şi transmiterea unui raport 
preliminar cu soluţia adoptată către Comisia pentru transporturi. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 
septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive entice – PLx 403/2016 
a fost trimis spre dezbatere pe fond comisiei noastre. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au respins proiectul de lege, 
cu majoritate de voturi (o abținere). Motivele respingerii se regăsesc în 
raportul comisiei. 
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Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul 
muncii – Plx 429/2016 a fost respinsă de către membrii comisiei, cu 
majoritate de voturi (o abținere). Motivele respingerii se regăsesc în 
raportul comisiei. 

 
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 și Comisiei 
pentru sănătate și familie. 

În urma dezbaterilor, dezbaterile asupra proiectului de lege au fost 
amânate, la solicitarea membrilor comisiei, pentru o ședință ulterioară. 

 
Propunerea legislativă privind Statutul cadrelor de informaţii – Plx 

237/2017 a fost trimisă comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind 
de competența Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță 
națională.  

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

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (22) în ziua de 4 octombrie 2017 au absentat următorii deputaţi: 
Rovana Plumb (grup parlamentar PSD) – ministru, 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, 
Mara-Daniela Calista, Ionela Viorela Dobrică, Adrian-Octavian Dohotaru, 
Luminiţa-Maria Jivan, Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Pavel 
Popescu, Anişoara Radu, Cristian-George Sefer, Irinel-Ioan Stativă, 
Constantin-Cătălin Zamfira. 

 
  
PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
ADRIAN SOLOMON   ÉVA ANDREA CSÉP  

   
 
 
 
 
 

Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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