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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor comisiei din 28 şi 29 noiembrie 2017 

 
 

În zilele de 28 şi 29 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.34/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2000 privind 
asistenţa socială a persoanelor vârstnice – PLx 481/2016 

2. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 
muncă – Plx 241/2016 

3. Proiect de Lege pentru completarea art. 12 din Legea nr.7/2006 privind 
statutul funcţionarului public parlamentar – PLx 76/2017 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2017 
pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind 
organizarea şi finanţarea rezidenţiatului – PLx 376/2017  

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2017 
privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătăţii 
- PLx 377/2017 

6. Propunere legislativă pentru abrogarea articolului 94 alin.(1) lit.m) din 
Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici - Plx 427/2017 

7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.67/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.39/2005 privind cinematografia – PLx 466/2017.  
 

În data de 28 noiembrie 2017, lucrările au fost conduse de domnul 
deputat Adrian Solomon, preşedintele comisiei. 
 

La dezbateri au participat, ca invitaţi, din partea Ministerului Muncii 
și Justiției Sociale: 

• d-na Elena Dobre – director  
• d-na Simona Bordeianu – consilier 
• d-na Dorina Vicol – expert. 
 



 

2/4

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă – 
Plx 241/2016 a fost trimisă comisiei noastre pentru dezbatere pe fond. 

În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 
invitaţii. În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (o abţinere), respingerea iniţiativei legislative. 
Motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Proiectul de Lege pentru completarea art. 12 din Legea nr.7/2006 

privind statutul funcţionarului public parlamentar – PLx 76/2017 a fost 
trimis comisiei noastre pentru dezbatere pe fond. 

În cadrul discuţiilor au luat cuvântul membrii comisiei, iar în urma 
finalizării dezbaterilor aceştia au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
respingerea iniţiativei legislative. Motivarea respingerii se regăseşte în 
raportul comisiei. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.7/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul 
sănătăţii - PLx 377/2017, a fost trimis pentru dezbatere pe fond atât 
comisiei noastre, cât şi Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată, 
urmând să fie transmis Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci un raport 
preliminar, în scopul finalizării dezbaterilor asupra proiectului şi întocmirii 
raportului comun. 

 
Propunerea legislativă pentru abrogarea articolului 94 alin.(1) lit.m) 

din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici - Plx 
427/2017, a fost trimisă pentru dezbatere pe fond atât comisiei noastre 
cât şi Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, respingerea iniţiativei legislative, urmând ca 
raportul comun să fie întocmit după finalizarea dezbaterilor şi în cadrul 
Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.67/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia – PLx 466/2017 a fost 
trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competenţa Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (un vot împotrivă), avizarea favorabilă a proiectului 
de lege în forma prezentată. 

 
Referitor la 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, membrii comisiei au solicitat ca la dezbateri să participe un 
reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice.  
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S-a reamintit faptul că dezbaterea pe articole a avut loc în şedinţa 
anterioară, iar amendamentele prezentate au fost fie admise, fie respinse, 
cu excepţia a două dintre acestea, asupra cărora s-a cerut un punct de 
vedere din partea Ministerului Finanţelor Publice întrucât au impact 
financiar asupra bugetului de stat.  

Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea 
finalizării dezbaterilor asupra proiectului de lege pentru şedinţa ulterioară 
a comisiei şi invitarea la discuţii a unui reprezentant al Ministerului 
Finanţelor Publice. 
 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.1/2017 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind 
organizarea şi finanţarea rezidenţiatului – PLx 376/2017 a fost amânat 
pentru şedinţa următoare a comisiei întrucât reprezentantul Ministerului 
Sănătăţii nu a reuşit să ajungă la dezbateri. 

 
În data de 29 noiembrie 2017, lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Adrian Solomon, preşedintele comisiei. 
 
Pe ordinea de zi s-au aflat cele două proiecte amânate din şedinţa 

anterioară a comisiei. 
 
La dezbateri au participat, ca invitaţi: 
• d-l Dan Dumitrescu – Secretar de Stat, Ministerul Sănătăţii 
• d-na Elena Dobre – director, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale   
• d-na Dorina Vicol – expert, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale. 
 
Referitor la 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, s-a precizat că dezbaterile asupra unor amendamente 
prezentate în şedinţele anterioare ale comisiei au fost amânate, 
solicitându-se un punct de vedere din partea Ministerului Finanţelor 
Publice. 

Întrucât la dezbateri nu este prezent nici un reprezentant al acestui 
minister şi nici nu a fost transmis un punct de vedere, membrii comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor pentru şedinţa 
ulterioară a comisiei şi invitarea la discuţii a unui reprezentant al 
Ministerului Finanţelor Publice, la nivel de Secretar de Stat, în vederea 
susţinerii guvernamentale corespunzătoare. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.1/2017 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind 
organizarea şi finanţarea rezidenţiatului – PLx 376/2017, a fost trimis 
pentru dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât şi Comisiei pentru 
sănătate şi familie. 

În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 
invitaţii şi au fost prezentate amendamentele transmise printr-un raport 
preliminar de către Comisia pentru sănătate şi familie.  
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Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea 
proiectului de lege cu amendamente şi transmiterea unui raport preliminar 
către Comisia pentru sănătate şi familie, întrucât forma adoptată de cele 
două comisii este diferită. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (24) în ziua de 28 noiembrie 2017 a absentat Mara Mareş (grup 
parlamentar PNL). 

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, Claudiu-Vasile Răcuci, Cristian-George Sefer, 
Cristian-Gabriel Seidler, Irinel-Ioan Stativă, Eliza-Mădălina Ştefănescu, Lia 
Olguţa Vasilescu Constantin-Cătălin Zamfira. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (24) în ziua de 29 noiembrie 2017 au absentat Mara Mareş (grup 
parlamentar PNL) 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, Claudiu-Vasile Răcuci, Cristian-George Sefer, 
Cristian-Gabriel Seidler, Irinel-Ioan Stativă, Eliza-Mădălina Ştefănescu, 
Constantin-Cătălin Zamfira. 

 
 

 
PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Adrian Solomon    Violeta Răduţ 

 

 

 

 

Întocmit, 
Consilier parlamentar Decebal Stănescu 
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