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SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 8, 9 şi 10 mai 2018 
 
 
În perioada 8 – 10 mai 2018, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Reexaminarea Legii pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind 

Statutul funcţionarilor publici – Plx 556/2015 
2. Propunere legislativă pentru dezvoltarea antreprenoriatului validat de 

piaţă şi stimularea creării de noi locuri de muncă – Plx 592/2017 
3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - 

Codul muncii – PLx 148/2018 
4. Propunere legislativă pentru modificarea art.178 din Legea nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii – Plx 179/2018 
5. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 

pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie – PLx 233/2018 
6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 202/2002 

privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi – PLx 
258/2018 

7. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.25 din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011 – Plx 157/2018 

8. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.8/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii – 
PLx 232/2018. 

 
În data de 8 mai 2018, lucrările au fost conduse de domnul deputat 

Mihăiţă Găină, vicepreşedintele comisiei. 
 

La dezbateri a participat doamna Monaliza Cîrstea, secretar general 
al Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi. 

 
Dezbaterile au început cu proiectul de Lege privind modificarea şi 

completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei 
în familie – PLx 233/2018, care a fost trimis comisiei noastre pentru 
avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei 
şi bărbaţi. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
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Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 202/2002 
privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi – PLx 
258/2018 a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea 
fondului fiind de competenţa Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru 
femei şi bărbaţi. 

În urma discuţiilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
 

Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.25 din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011 – Plx 157/2018 a fost trimisă comisiei 
pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au avizat favorabil 
propunerea legislativă, cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.8/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul 
sănătăţii – PLx 232/2018 a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru sănătate şi 
familie. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au avizat favorabil proiectul 
de lege, cu unanimitate de voturi. 

 
Celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi au fost amânate pentru  

şedinţa următoare a comisiei. 
 
În ziua de 9 mai 2018, lucrările comisiei au fost conduse de domnul 

deputat Mihăiţă Găină, vicepreşedintele comisiei. 
 
La dezbateri au participat, ca invitaţi: 

- d-l Nicea Mergeani - Secretar de Stat, Ministerul Muncii şi Justiţiei 
Sociale 

- d-l Angel Gheorghiu - Subsecretar de Stat, Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 

- d-l Eduard Corjescu - director general, Ministerul Muncii şi Justiţiei 
Sociale 

- d-na Monaliza Cîrstea - secretar general, Agenţia Naţională pentru 
Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi. 

 
Dezbaterile au început cu reexaminarea Legii pentru modificarea 

Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici – Plx 556/2015. 
În cadrul discuţiilor s-a precizat că, prin Decizia nr.32/2018, Curtea 

Constituţională a admis obiecţiile de neconstituţionalitate formulate de 
către Preşedintele României şi a constatat că prevederile art.I pct.14, 18 şi 
22 sunt neconstituţionale. Astfel, în urma reexaminării, Senatul, în calitate 
de primă Cameră sesizată, a adoptat Legea cu amendamente, eliminând 
textele declarate neconstituţionale, în scopul punerii în acord a textului 
Legii cu Decizia nr.32/2018. 
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De asemenea, a fost prezentat raportul preliminar întocmit de 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi prin care s-a comunicat că 
membrii acestei comisii au hotărât adoptarea Legii în forma prezentată de 
Senat. Totodată, s-a precizat că membrii Comisiei pentru administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului şi-au însuşit raportul preliminar al  
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, însuşirea soluţiei adoptată de celelalte două comisii 
sesizate cu dezbaterea fondului, urmând să fie întocmit raportul comun. 

 
Propunerea legislativă pentru dezvoltarea antreprenoriatului validat 

de piaţă şi stimularea creării de noi locuri de muncă – Plx 592/2017 a fost 
trimisă spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât şi Comisiei 
pentru industrii şi servicii. 

În cadrul dezbaterilor, propunerea legislativă a fost prezentată, în 
numele iniţiatorilor, de către doamna deputat Cristina-Mădălina Prună. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (un vot împotrivă şi două abţineri), respingerea 
propunerii legislative. Motivele respingerii se regăsesc în raportul comun 
întocmit de cele două comisii. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.53/2003 - Codul muncii – PLx 148/2018 a fost dezbătut în prezenţa 
reprezentanţilor Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale. 

În cursul discuţiilor au fost prezentate şi dezbătute amendamente, 
care supuse votului, au fost admise. 

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

 
Propunerea legislativă pentru modificarea art.178 din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – Plx 179/2018 a fost 
trimisă spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât şi Comisiei 
pentru sănătate şi familie. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât respingerea 
propunerii legislative, cu majoritate de voturi (o abţinere). Motivele 
respingerii se regăsesc în raportul preliminar întocmit şi transmis Comisiei 
pentru sănătate şi familie în vederea finalizării dezbaterilor şi întocmirii 
raportului comun. 

 
În ziua de 10 mai 2018,  Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu individual, fiind 
distribuite membrilor comisiei materiale documentare 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 (22) în ziua de 8 mai 2018 au absentat următorii deputaţi: Adrian 
Solomon (grup parlamentar PSD) – delegaţie, Dumitru Oprea (grup 
parlamentar PNL), Silviu Vexler (grup parlamentar Minorităţile naţionale) - 
delegaţie, Éva-Andrea Csép (grup parlamentar UDMR) - delegaţie, Violeta 
Răduţ (grup parlamentar PSD) – delegaţie, Mara-Daniela Calista (grup 
parlamentar PNL) - delegaţie, Ionela Viorela Dobrică (grup parlamentar 
PSD), Mihai Niţă (grup parlamentar ALDE) - delegaţie, Lia Olguţa Vasilescu 
(grup parlamentar PSD) – ministru. 

Conform prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, în locul doamnei deputat Ionela Viorela Dobrică a 
participat la lucrări domnul deputat Vasile Cocoş (grup parlamentar PSD). 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Mihăiţă Găină 
- vicepreşedinte, Vasile Axinte, Adrian-Octavian Dohotaru, Luminiţa-Maria 
Jivan, Eugen Neaţă, Daniela Oteşanu, Anişoara Radu, Claudiu-Vasile 
Răcuci, Cristian-George Sefer, Cristian-Gabriel Seidler, Irinel-Ioan Stativă, 
Eliza-Mădălina Ştefănescu, Constantin-Cătălin Zamfira. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (22) în ziua de 9 mai 2018 au absentat următorii deputaţi: Adrian 
Solomon (grup parlamentar PSD) – delegaţie, Dumitru Oprea (grup 
parlamentar PNL), Silviu Vexler (grup parlamentar Minorităţile naţionale) - 
delegaţie, Éva-Andrea Csép (grup parlamentar UDMR) - delegaţie, Violeta 
Răduţ (grup parlamentar PSD) – delegaţie, Mara-Daniela Calista (grup 
parlamentar PNL) - delegaţie, Ionela Viorela Dobrică (grup parlamentar 
PSD), Mihai Niţă (grup parlamentar ALDE) - delegaţie, Cristian-Gabriel 
Seidler (grup parlamentar USR), Lia Olguţa Vasilescu (grup parlamentar 
PSD) – ministru. 

Conform prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Adrian Solomon a 
participat la lucrări domnul deputat Vasile Cîtea (grup parlamentar PSD), 
în locul doamnei deputat Violeta Răduţ a participat domnul deputat Silviu 
Macovei (grup parlamentar PSD), iar în locul doamnei deputat Lia Olguţa 
Vasilescu a participat domnul deputat Aurel Căciulă (grup parlamentar 
PSD). 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Mihăiţă Găină 
- vicepreşedinte, Vasile Axinte, Adrian-Octavian Dohotaru, Luminiţa-Maria 
Jivan, Eugen Neaţă, Daniela Oteşanu, Anişoara Radu, Claudiu-Vasile 
Răcuci, Cristian-George Sefer, Irinel-Ioan Stativă, Eliza-Mădălina 
Ştefănescu, Constantin-Cătălin Zamfira. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (22) în ziua de 10 mai 2018 au absentat următorii deputaţi: Adrian 
Solomon (grup parlamentar PSD) – delegaţie, Dumitru Oprea (grup 
parlamentar PNL), Silviu Vexler (grup parlamentar Minorităţile naţionale) - 
delegaţie, Éva-Andrea Csép (grup parlamentar UDMR) - delegaţie, Violeta 
Răduţ (grup parlamentar PSD) – delegaţie, Mara-Daniela Calista (grup 
parlamentar PNL) - delegaţie, Ionela Viorela Dobrică (grup parlamentar 
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PSD), Mihai Niţă (grup parlamentar ALDE) - delegaţie, Cristian-Gabriel 
Seidler (grup parlamentar USR), Lia Olguţa Vasilescu (grup parlamentar 
PSD) – ministru. 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Mihăiţă Găină 
- vicepreşedinte, Vasile Axinte, Adrian-Octavian Dohotaru, Luminiţa-Maria 
Jivan, Eugen Neaţă, Daniela Oteşanu, Anişoara Radu, Claudiu-Vasile 
Răcuci, Cristian-George Sefer, Irinel-Ioan Stativă, Eliza-Mădălina 
Ştefănescu, Constantin-Cătălin Zamfira. 

  
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
Mihăiţă Găină 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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