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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
SINTEZA 

lucrărilor comisiei din perioada 4 - 31 ianuarie 2017 
 
 

În ziua de 4 ianuarie 2017, începând cu ora 14.00,  Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă comună cu 
Comisia pentru pentru muncă, familie şi protecţie socială a Senatului, 
precum şi Comisiile pentru egalitate de şanse din Camera Deputaţilor şi 
din Senat.  

Cele 4 comisii au avut următoarea ordine de zi pentru şedinţa 
comună: 

- audierea doamnei Lia Olguţa Vasilescu, candidat la funcţia de 
ministru al muncii şi justiţiei sociale 

- audierea domnului Gabriel Petrea, candidat la funcţia de ministru al 
consultării publice şi dialogului social. 

Cei doi candidaţi au prezentat programul de guvernare al celor două 
ministere, iar membrii celor patru comisii au adresat întrebări.  

În urma răspunsurilor primite, membrii comisiilor au avizat favorabil, 
cu 30 de voturi pentru şi 14 împotrivă, candidatura doamnei Lia Olguţa 
Vasilescu, respectiv cu 29 de voturi pentru şi 15 împotrivă, candidatura 
domnului Gabriel Petrea. 
 

În zilele de 9 şi 10 ianuarie 2017, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu 
individual, fiind distribuit membrilor comisiei proiectul de Regulament de 
organizare şi funcţionare al comisiei, pentru studiu şi formularea de 
observaţii, în vederea definitivării textului. 
 

În ziua de 16 ianuarie 2017, începând cu ora 14.00, Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările împreună cu 
Comisia pentru buget, finanțe și bănci, având următoarea ordine de zi: 
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1. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului 
nr.14/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 
în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice 
– Plx 838/2015 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  
Guvernului nr. 43/2016 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor 
termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative şi pentru aplicarea unitară a 
dispoziţiilor legale – Plx 509/2016. 
 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 
La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-na Lia Olguţa Vasilescu – ministru, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale 
- d-l Constantin Birişi – director, Ministerul Finanţelor Publice 
- d-l Eduard Corjescu – director, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale 
- d-na Elena Ispas – şef serviciu, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale 
- d-na Ioana-Lucia Neagu – consilier, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale. 

 
La începutul discuţiilor s-a precizat că proiectul  de Lege privind 

respingerea Ordonanţei Guvernului nr.14/2015 pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri 
în domeniul cheltuielilor publice – Plx 838/2015 a fost trimis spre 
dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru buget, 
finanțe și bănci.  
 În cadrul dezbaterilor, au fost prezentate și analizate amendamente, 
care au fost fie admise, fie respinse. 
 În urma discuțiilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu 
majoritate de voturi (12 voturi împotrivă), adoptarea proiectului de lege 
cu amendamente, care se regăsesc în raportul comun întocmit. 
 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  
Guvernului nr. 43/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi 
unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative şi pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legale – Plx 509/2016 
a fost trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei 
pentru buget, finanțe și bănci și Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 
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 În cadrul dezbaterilor, au fost prezentate și analizate amendamente, 
care, suspuse votului, au fost admise. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii au 
hotărât, cu majoritate de voturi (12 voturi împotrivă), adoptarea 
proiectului de lege cu amendamente, precum și întocmirea unui raport 
preliminar și transmirea lui către Comisia juridică, de disciplină și 
imunități, în vederea finalizării dezbaterilor și întocmirea raportului comun. 

 
Începând cu ora 14.30, Comisia pentru muncă și protecție socială 

și-a continuat lucrările, având următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege privind aprobarea 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 2/2017 

2. Proiectul de Regulament al Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială. 
 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele comisiei. 
La dezbateri au participat ca invitați: 

- d-l Petre Guran – Secretar de Stat, Ministerul pentru Românii de   
Pretutindeni 

- d-na Lucia Moise – director economic, Ministerul Cercetării și Inovării 
- d-l Dan Popescu – consilier, Ministerul Cercetării și Inovării. 

Dezbaterile au început cu proiectul de Lege privind aprobarea 
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 2/2017, care a fost trimis comisiei 
pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului.  

În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma 
prezentată. 

 
Proiectul de Regulament al Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială a fost prezentat membrilor comisiei de către domnul Adrian 
Solomon, preşedintele comisiei. În urma discuțiilor, membrii comisiei au 
hotărât amânarea dezbaterilor asupra textului pentru o şedinţă ulterioară. 

 
În perioada 17-31 ianuarie 2017, Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu 
individual, fiind distribuită membrilor comisiei situaţia proiectelor aflate pe 
agenda de lucru a comisiei, transmise pentru dezbatere pe fond şi rămase 
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în lucru din legislaturile anterioare. De asemenea, a fost transmis proiectul 
de Regulament de organizare şi funcţionare al comisiei, pentru studiu şi 
formularea de observaţii, în vederea definitivării textului. 

 
Componenţa comisiei este următoarea: Adrian Solomon – 

preşedinte, Mihăiţă Găină, Dumitru Oprea şi Silviu Vexler – vicepreşedinţi, 
Éva-Andrea Csép şi Adrian Ionuţ Gâdea – secretari, Vasile Axinte, Mara 
Daniela Calista, Ionela Victoria Dobrică, Adrian Octavian Dohotaru, 
Luminiţa Maria Jivan, Mitică Marius Mărgărit, Marilena Emilia Meiroşu, 
Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Rovana Plumb, Cristian George 
Sefer, Cristian Gabriel Seidler, Irinel Ioan Stativă, Ionuţ Marian Stroe, 
Constantin Cătălin Zamfira. 

 
Din numărul total al membrilor comisiei (22), în zilele de 4 şi 5 

ianuarie 2017 au absentat doamna deputat Luminiţa Maria Jivan (grup 
parlamentar PSD), doamna deputat Marilena Emilia Meiroşu (grup 
parlamentar PSD) şi domnul deputat Ionuţ Marian Stroe (grup 
parlamentar PNL). 

Conform prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, în data de 4 ianuarie 2017, în locul domnului 
deputat Ionuţ Marian Stroe a participat domnul deputat Claudiu Răcuci 
(grup parlamentar PNL). 

 
Începând cu data de 9 ianuarie 2017, componenţa comisiei este 

următoarea: Adrian Solomon – preşedinte, Mihăiţă Găină, Dumitru Oprea 
şi Silviu Vexler – vicepreşedinţi, Éva-Andrea Csép şi Adrian Ionuţ Gâdea – 
secretari, Vasile Axinte, Mara Daniela Calista, Ionela Victoria Dobrică, 
Adrian Octavian Dohotaru, Luminiţa Maria Jivan, Mitică Marius Mărgărit, 
Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Rovana Plumb, Cristian George 
Sefer, Cristian Gabriel Seidler, Irinel Ioan Stativă, Ionuţ Marian Stroe, 
Constantin Cătălin Zamfira. 

 
Din numărul total al membrilor comisiei (21), în zilele de 9 şi 10 

ianuarie 2017 au absentat domnul deputat Dumitru Oprea (grup 
parlamentar PNL), domnul deputat Dohotaru Adrian Octavian (grup 
parlamentar USR), doamna deputat Luminiţa Maria Jivan (grup 
parlamentar PSD), domnul deputat Cristian George Sefer (grup 
parlamentar PMP), domnul deputat Irinel Ioan Stativă (grup parlamentar 
PSD) şi domnul deputat Ionuţ Marian Stroe (grup parlamentar PNL). 

 
Din numărul total al membrilor comisiei (21), în ziua de 16 ianuarie 

2017 au absentat domnul deputat Dumitru Oprea (grup parlamentar PNL), 
domnul deputat Dohotaru Adrian Octavian (grup parlamentar USR), 
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doamna deputat Luminiţa Maria Jivan (grup parlamentar PSD) şi domnul 
deputat Cristian George Sefer (grup parlamentar PMP). 

Conform prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, în data de 16 ianuarie 2017, în locul domnului 
deputat Dumitru Oprea a participat domnul deputat Vasile Gudu (grup 
parlamentar PNL). 

 
Din numărul total al membrilor comisiei (21), în ziua de 17 ianuarie 

2017 au absentat domnul deputat Dumitru Oprea (grup parlamentar PNL), 
domnul deputat Dohotaru Adrian Octavian (grup parlamentar USR), 
doamna deputat Luminiţa Maria Jivan (grup parlamentar PSD), domnul 
deputat Cristian George Sefer (grup parlamentar PMP), domnul deputat 
Irinel Ioan Stativă (grup parlamentar PSD) şi domnul deputat Ionuţ Marian 
Stroe (grup parlamentar PNL). 

 
 

  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Adrian Solomon     Adrian Ionuţ Gâdea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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