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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 

PROCES-VERBAL 
al lucrărilor comisiei din 24, 25 și 26 octombrie 2017 

 
  

În ziua de 24 octombrie 2017, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Reexaminarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere – PLx 
717/2015/2017 

2. Propunere legislativă privind modificarea alineatului (4) al articolului 1 
din Ordonanţa de Urgenţă nr.2 din 6 ianuarie 2017 privind unele măsuri 
fiscal-bugetare – Plx 325/2017 

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 
privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului – PLx 
338/2017 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.47/2017 pentru prorogarea unui termen şi pentru modificarea art.13 
alin.(1) lit.b) din Legea nr.232/2016 privind industria naţională de 
apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative – PLx 343/2017 

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.49/2017 privind unele măsuri în vederea accelerării implementării 
proiectelor de infrastructură de transport de interes naţional, pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 
perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii 
nr.105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe 
nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul" 
Cooperare Teritorială Europeană", precum şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2015 privind reglementarea 
unor măsuri fiscal-bugetare şi completarea unor acte normative – PLx 
344/2017 
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6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2017 
privind unele măsuri pentru administraţia publică centrală– PLx 
347/2017 

7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2017 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernlui nr.22/2007 
privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză- PLx 
354/2017 

8. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2017 
privind formarea iniţială a ofiţerilor în activitate din Ministerul Apărării 
Naţionale în instituţii de învăţământ superior militar din străinătate – 
PLx 355/2017 

9. Propunere legislativă pentru completarea art.271 din Legea nr.95/2016 
privind reforma în domeniul sănătăţii – Plx 346/2017 

10. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului 
nr.4/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind 
Codul fiscal – PLx 348/2017 

11. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul 
fiscal – PLx 361/2017. 

 
La dezbateri au participat ca invitați: 
- d-na Mihaela-Virginia Toader – Secretar de Stat, Ministerul 

Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor 
Europene 

- d-na Gabriela Coman – președinte, Autoritatea Națională pentru 
Protecția Drepturilor Copilului și Adopție 

- d-l Ion Ghizdeanu – președinte, Comisia Națională de Prognoză 
- d-na Ruxandra Anghel – director, Ministerul Economiei 
- d-l Sorin Solomon – director, Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administrației Publice și Fondurilor Europene 
- d-l Ionel Anghelina – director, Ministerul Apărării Naționale 
- d-l Gheorghe Ivan - șef serviciu, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
- d-na Gabriela Stăncioiu – consilier, Ministerul Finanțelor Publice 
- d-l Emanuel Ioana – consilier, Ministerul Economiei 
- d-l Aurel Macarie – consilier, Ministerul Finanțelor Publice 
- d-na Mihaela Cristea – consilier, Ministerul Finanțelor Publice. 

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

președintele comisiei. 
 

 Dezbaterile au început cu Legea pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere – 
PLx 717/2015/2017, care a fost trimisă pentru reexaminare pe fond 
Comisiei pentru muncă și protecție socială, Comisiei pentru agricultură, 
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silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi ca urmare a unei decizii a Curții Constituționale 
privind neconstituționalitatea unui text din lege.  
 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, adoptarea Legii în forma prezentată de Senat. 

 
Propunerea legislativă privind modificarea alineatului (4) al 

articolului 1 din Ordonanţa de Urgenţă nr.2 din 6 ianuarie 2017 privind 
unele măsuri fiscal-bugetare – Plx 325/2017 a fost trimisă pentru 
dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru buget, 
finanțe și bănci. 

În urma discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, respingerea propunerii legislative. Motivele respingerii se regăsesc 
în raportul preliminar întocmit și transmis Comisiei pentru buget, finanțe și 
bănci, în vederea finalizării dezbaterilor și întocmirii raportului comun. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului 
Poporului – PLx 338/2017 a fost trimis comisiei pentru avizare, dezbaterea 
fondului fiind de competența Comisiei juridice, de disciplină și imunități și 
Comisiei pentru drepturile omulului, culte și problemele minorităților 
naționale.  

În urma 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.47/2017 pentru prorogarea unui termen şi pentru 
modificarea art.13 alin.(1) lit.b) din Legea nr.232/2016 privind industria 
naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative – PLx 343/2017 a fost trimis comisiei pentru avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru industrii și 
servicii și Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională. 

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

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.49/2017 privind unele măsuri în vederea accelerării 
implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes 
naţional, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 
europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea 
Legii nr.105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe 
nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul" 
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Cooperare Teritorială Europeană", precum şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2015 privind reglementarea 
unor măsuri fiscal-bugetare şi completarea unor acte normative – PLx 
344/2017 a fost trimis 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 proiectului de lege în forma prezentată de 
Senat. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.3/2017 privind unele măsuri pentru administraţia publică centrală – PLx 
347/2017 a fost trimis comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind 
de competența Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (un vot împotrivă și o abținere), avizarea favorabilă a proiectului de 
lege. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.21/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernlui 
nr.22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de 
Prognoză - PLx 354/2017 a fost trimis comisiei pentru avizare, dezbaterea 
fondului fiind de competența Comisiei pentru politică economică, reformă 
și privatizare. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (un vot împotrivă și 2 abțineri), avizarea favorabilă a proiectului de 
lege în forma prezentată de Senat. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.24/2017 privind formarea iniţială a ofiţerilor în activitate din Ministerul 
Apărării Naţionale în instituţii de învăţământ superior militar din 
străinătate – PLx 355/2017 a fost trimis comisiei pentru avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru apărare, ordine 
publică și siguranță națională. 

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

 
Celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi au fost amânate pentru 

ședința următoare a comisiei.  
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În ziua de 25 octombrie 2017, lucrările au fost conduse de domnul 
deputat Adrian Solomon, președintele comisiei. 

Dezbaterile au început cu propunerea legislativă pentru completarea 
art.271 din Legea nr.95/2016 privind reforma în domeniul sănătăţii – Plx 
346/2017, care a fost trimisă comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului 
fiind de competența Comisiei pentru sănătate și familie. 

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

 
Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului 

nr.4/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind 
Codul fiscal – PLx 348/2017 a fost trimis comisiei pentru avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru buget, finanțe și 
bănci. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma 
prezentată de Senat, respectiv respingerea Ordonanţei Guvernului. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul 

fiscal – PLx 361/2017 a fost trimis comisiei pentru avizare, dezbaterea 
fondului fiind de competența Comisiei pentru buget, finanțe și bănci. 

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

 
În ziua de 26 octombrie 2017, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu individual, 
fiind distribuite membrilor comisiei materiale documentare suplimentare 
asupra proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei din săptămâna 
următoare. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (22) în ziua de 24 octombrie 2017 au absentat următorii membri ai 
comisiei: Dumitru Oprea (grup parlamentar PNL), Adrian-Octavian 
Dohotaru (grup parlamentar USR), Cristian-George Sefer (grup 
parlamentar PMP) şi Lia Olguţa Vasilescu (grup parlamentar PSD) – 
ministru. 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Adrian 
Solomon – preşedinte, Mihăiţă Găină şi Silviu Vexler – vicepreşedinţi, Éva-
Andrea Csép şi Violeta Răduţ – secretari, Vasile Axinte, Mara-Daniela 
Calista, Ionela Viorela Dobrică, Luminiţa-Maria Jivan, Eugen Neaţă, Mihai 
Niţă, Daniela Oteşanu, Pavel Popescu, Anişoara Radu, Cristian-Gabriel 
Seidler, Irinel-Ioan Stativă, Eliza Mădălina Ştefănescu, Constantin-Cătălin 
Zamfira. 
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Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (22) în ziua de 25 octombrie 2017 au absentat următorii membri ai 
comisiei: Adrian Solomon (grup parlamentar PSD) – delegaţie, Dumitru 
Oprea (grup parlamentar PNL), Silviu Vexler (grup parlamentar Minorităţi) 
– delegaţie, Violeta Răduţ (grup parlamentar PSD) – delegaţie, Mara-
Daniela Calista (grup parlamentar PNL) – delegaţie, Adrian-Octavian 
Dohotaru (grup parlamentar USR), Cristian-George Sefer (grup 
parlamentar PMP), Cristian-Gabriel Seidler (grup parlamentar USR) şi Lia 
Olguţa Vasilescu (grup parlamentar PSD) – ministru. 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Mihăiţă Găină 
– vicepreşedinte, Éva-Andrea Csép - secretar, Vasile Axinte, Ionela Viorela 
Dobrică, Luminiţa-Maria Jivan, Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, 
Pavel Popescu, Anişoara Radu, Irinel-Ioan Stativă, Eliza Mădălina 
Ştefănescu, Constantin-Cătălin Zamfira. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (22) în ziua de 26 octombrie 2017 au absentat următorii membri ai 
comisiei: Adrian Solomon (grup parlamentar PSD) – delegaţie, Mihăiţă 
Găină (grup parlamentar PSD) – delegaţie, Dumitru Oprea (grup 
parlamentar PNL), Silviu Vexler (grup parlamentar Minorităţi) – delegaţie, 
Violeta Răduţ (grup parlamentar PSD) – delegaţie, Mara-Daniela Calista 
(grup parlamentar PNL) – delegaţie, Adrian-Octavian Dohotaru (grup 
parlamentar USR), Cristian-George Sefer (grup parlamentar PMP), 
Cristian-Gabriel Seidler (grup parlamentar USR) şi Lia Olguţa Vasilescu 
(grup parlamentar PSD) – ministru. 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: – 
vicepreşedinte, Éva-Andrea Csép - secretar, Vasile Axinte, Ionela Viorela 
Dobrică, Luminiţa-Maria Jivan, Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, 
Pavel Popescu, Anişoara Radu, Irinel-Ioan Stativă, Eliza Mădălina 
Ştefănescu, Constantin-Cătălin Zamfira. 

 

  
PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
ADRIAN SOLOMON   VIOLETA RĂDUŢ  

   

 

 

 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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