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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei în zilele de 20, 21 și 22 noiembrie 2018 
 
 
 
În  perioada 20-22 noiembrie 2018, Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege privind înfiinţarea Consiliului naţional pentru 

dezvoltarea resurselor umane din administraţia publică – PLx 567/2018 
2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 

privind Statutul funcţionarilor publici, precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri pentru evaluarea funcţionarilor publici în anul 2018 – PLx 
656/2018 

3. Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Băncii de Resurse Genetice pentru Legumicultură, Floricultură, Plante 
Aromatice şi Medicinale Buzău – Plx 671/2018 

4. Propunere legislativă pentru completarea articolului 14 al Legii 
nr.213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor – Plx 678/2018 

5. Propunere legislativă pentru modificarea art.27 din Legea nr.350/2005 
privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 
pentru activităţi nonprofit de interes general – Plx 681/2018 

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal – Plx 683/2018 

7. Proiect de Lege pentru modificarea art.75 din Legea nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii – PLx 690/2018 

 
În data de 20 noiembrie 2018, lucrările comisiei au fost conduse 

de domnul deputat Adrian Solomon, președintele comisiei. 
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La dezbateri au participat ca invitați: 
- d-l Vasile - Felix Cozma – președinte, Agenția Națională a Funcționarilor 

Publici 
- d-l Claudiu Sorin Roșu-Mareș - Secretar de Stat, Ministerul Agriculturii 

și Dezvoltării Rurale 
- d-l Sorin Daniel Solomon – director, Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice  
- d-l Iulian Lupu - șef serviciu, Autoritatea de Supraveghere Financiară. 

 
Dezbaterile au început cu proiectul de Lege privind înfiinţarea 

Consiliului naţional pentru dezvoltarea resurselor umane din administraţia 
publică – PLx 567/2018, care a fost trimis spre dezbatere pe fond atât 
comisiei noastre, cât și Comisiei pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului. 

În cursul discuțiilor au fost prezentate amendamente, care supuse 
votului, au fost admise. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (4 voturi împotrivă și o abținere), adoptarea cu 
amendamente a proiectului de lege. Acestea se regăsesc în raportul 
preliminar întocmit și transmis Comisiei pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului, în vederea finalizării dezbaterilor și întocmirii  
raportului comun. 

 
Proiectul  de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri pentru evaluarea funcţionarilor publici în anul 2018 
– PLx 656/2018 a fost trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, 
cât și Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului. 

În cadrul discuțiilor au fost prezentate și dezbătute amendamente, 
care supuse votului, au fost admise. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (4 abțineri), adoptarea cu amendamente a proiectului de lege. 
Acestea se regăsesc în raportul preliminar întocmit și transmis Comisiei 
pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, în vederea 
finalizării dezbaterilor și întocmirii  raportului comun. 
 

Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Băncii de Resurse Genetice pentru Legumicultură, Floricultură, Plante 
Aromatice şi Medicinale Buzău – Plx 671/2018 a fost trimisă comisiei 
noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei 
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice. 
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În urma discuțiilor, membrii comisiei au avizat negativ propunerea 
legislativă, cu majoritate de voturi (un vot împotrivă). 

 
Propunerea legislativă pentru completarea articolului 14 al Legii 

nr.213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor – Plx 678/2018 a 
fost dezbătută în prezența unui reprezentant al Autorității de 
Supraveghere Financiară. 

În cadrul discuțiilor s-a precizat că propunerea legislativă a fost 
trimisă comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competența Comisiei pentru buget, finanțe și bănci. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (un vot împotrivă), avizarea negativă a propunerii legislative. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea art.27 din Legea 

nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general – Plx 
681/2018 fost trimisă comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului 
fiind de competența Comisiei pentru buget, finanțe și bănci. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal – Plx 683/2018 fost trimisă comisiei 
noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei 
pentru buget, finanțe și bănci. 

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

 
Proiectul de Lege pentru modificarea art.75 din Legea nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii – PLx 690/2018 a fost trimis comisiei 
noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei 
pentru sănătate și familie. 

La finalul discuțiilor, membrii comisiei au avizat favorabil proiectul de 
lege, cu unanimitate de voturi. 

 
În zilele de 21 și 22 noiembrie 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 (23) în ziua de 20 noiembrie 2018 au absentat următorii deputaţi: 
Cristian-George Sefer (grup parlamentar PSD), Lia Olguţa Vasilescu (grup 
parlamentar PSD) şi Constantin-Cătălin Zamfira (neafiliat) 

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, Claudiu-Vasile Răcuci, Cristian-Gabriel Seidler, Irinel-Ioan Stativă, 
Eliza-Mădălina Ştefănescu, Dan Vîlceanu. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (23) în zilele de 21 şi 22 noiembrie 2018 au absentat următorii 
deputaţi: Cristian-George Sefer (grup parlamentar PSD), Cristian-Gabriel 
Seidler (grup parlamentar USR), Lia Olguţa Vasilescu (grup parlamentar 
PSD) şi Constantin-Cătălin Zamfira (neafiliat). 

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, Claudiu-Vasile Răcuci, Irinel-Ioan Stativă, Eliza-Mădălina 
Ştefănescu, Dan Vîlceanu. 

 
  
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
Adrian Solomon     Violeta Răduţ  

   
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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