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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
PROCES-VERBAL 

al lucrărilor comisiei din 14 septembrie 2017 
 
  

În ziua de 14 septembrie 2017, în prima parte a lucrărilor, 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi-a desfăşurat activitatea în 
şedință comună cu Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport, 
având pe ordinea de zi Cererea de reexaminare a Legii 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.  
 
La dezbateri au participat: 

- d-l Teiu Păunescu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii și Justiției 
Sociale 

- d-l Petru Andea – Secretar de Stat, Ministerul Educației Naționale 
- d-na Tania Grigore – director, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
- d-na Carmen Briciu – consilier, Ministerul Muncii și Justiției Sociale. 

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

președintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 
 
Cererea de reexaminare a Legii 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 trimisă spre dezbatere pe fond atât comisiei 
noastre, cât și Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport. 

În cadrul discuţiilor au prezentate și dezbătute amendamente, care 
au fost fie admise, fie respinse. În urma finalizării dezbaterilor, membrii 
celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea legii cu 
amendamente. Acestea se regăsesc în raportul comun întocmit. 
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În partea a doua a lucrărilor, Comisia pentru muncă și protecție 
socială și-a desfășurat activitatea având următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.156/2000 

privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate – PLx 
60/2015 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în 
străinătate  - Plx 147/2015 

3. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.92 din 18 decembrie 2012 privind luarea unor măsuri în 
domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte 
plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în 
perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013 – Plx 225/2017 

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernulului 
nr.50/2017 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul 
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative – PLx 249/2017 

5. Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenţia internaţională 
privind standardele de pregatire a navigatorilor, brevetare/atestare şi 
efectuare a serviciului de cart pentru personalul navelor de pescuit, 
adoptată la Londra, la 7 iulie 1995 – PLx 251/2017 

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.36/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru 
suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor 
financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din 
domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial 
Mediu 2007-2013 – PLx 259/2017 

7. Propunere legislativă privind înfiinţarea Băncii de Resurse Genetice 
Vegetale "Mihai Cristea" Suceava, prin divizarea parţială a Laboratorului 
Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor – Plx 
263/2017 

8. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.86/2016 
privind instituirea centrelor comunitare româneşti în străinătate – PLx 
264/2017. 

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

președintele comisiei. 
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La dezbateri au participat:  
- d-l Teiu Păunescu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii și Justiției 

Sociale 
- d-na Sirma Caraman – Secretar de Stat, Ministerul Dezvoltării 

Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene 
- d-na Cristina Andronic – Subsecretar de Stat, Ministerul pentru 

Românii de Pretutindeni 
- d-na Daniela Teodoru – Secretar general adjunct, Ministerul pentru 

Românii de Pretutindeni 
- d-l Auraș Marinescu – consilier pentru afaceri europene, Ministerul 

Muncii și Justiției Sociale 
- d-l Viorel Belezu – consilier, Ministerul pentru Românii de 

Pretutindeni. 
 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în 
străinătate – PLx 60/2015 a fost dezbătut împreună cu propunerea 
legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.156/2000 privind 
protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate  - Plx 147/2015, 
întrucât au același obiect de reglementare.  

În cadrul discuţiilor 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 cu 
nr. PLx 60/2015 şi respingerea propunerii legislative cu nr.Plx 147/2015, 
prevederile acesteia fiind preluate în forma adoptată. Amendamentele se 
regăsesc în raportul comisiei. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.92 din 18 decembrie 2012 privind luarea unor măsuri în 
domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata 
sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 
1 ianuarie-31 decembrie 2013 – Plx 225/2017 a fost trimisă comisiei 
noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei 
pentru învățământ, știință, tineret și sport. 

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

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernulului nr.50/2017 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul 
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative – PLx 249/2017 a fost trimis comisiei pentru avizare, 
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dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (două abțineri), avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
 

Proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenţia 
internaţională privind standardele de pregatire a navigatorilor, 
brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart pentru personalul 
navelor de pescuit, adoptată la Londra, la 7 iulie 1995 – PLx 251/2017 a 
fost trimis comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competența Comisiei pentru transporturi și infrastructură. 

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

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.36/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare 
pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor 
financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din 
domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 
2007-2013 – PLx 259/2017 a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru buget, finanțe și 
bănci și Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 

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

 
Propunerea legislativă privind înfiinţarea Băncii de Resurse Genetice 

Vegetale "Mihai Cristea" Suceava, prin divizarea parţială a Laboratorului 
Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor –  
Plx 263/2017 a fost trimisă comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea 
fondului fiind de competența Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice și Comisiei pentru învățământ, 
știință, tineret și sport. 

În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea negativă a propunerii legislative. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.86/2016 privind instituirea centrelor comunitare româneşti în 
străinătate – PLx 264/2017 a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru politică externă și 
Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au avizat favorabil proiectul 
de lege, cu unanimitate de voturi. 
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Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (21) în ziua de 14 septembrie 2017 au absentat doamna Rovana 
Plumb (grup parlamentar PSD) – ministru, domnul deputat Cristian-
George Sefer (grup parlamentar PMP) şi doamna deputat Lia Olguţa 
Vasilescu (grup parlamentar PSD) – ministru. 

Conform prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, în locul doamnei deputat Rovana Plumb a 
participat domnul deputat Aurel Căciulă (grup parlamentar PSD). 

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. 

 
 
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

ADRIAN SOLOMON   ÉVA ANDREA CSÉP  
 
 
    
 

Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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