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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
SINTEZA 

lucrărilor comisiei din 21, 22 și 23 martie 2017 
 
 
 

În perioada 21 - 23 martie  2017, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi: 
1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii asistenţei 

sociale nr.292/2011 – Plx 230/2016 
2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 

privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de 
zilieri – Plx 518/2016 

3. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, precum şi a art.41 din Legea asistenţei sociale 
nr.292/2011 – Plx 73/2017 

4. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.309/2002 privind 
recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat 
stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii 1950-
1961 – Plx 244/2016 

5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.448/2006 republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap – Plx 441/2016 

6. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia 
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – Plx 64/2017 

7. Proiect de Lege privind acordarea tichetelor de sănătate – Plx 92/2017 
8. Proiect de Lege privind tichetele de bicicletă – Plx 94/2017 
9. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Următorii pași 
către un viitor european durabil - Acțiunea europeană pentru 
durabilitate – COM 739/2016 
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10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în 
străinătate – Plx 147/2015 

11. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
25/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniul străinilor – Plx 526/2016 

12. Proiect de Lege pentru completarea art.17 din Legea nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice – Plx 33/2017 

13. Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea corpului 
pompierilor militari şi a protecţiei civile – Plx 131/2017. 

 
 
În data de 21 martie 2017, lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Adrian Solomon, preşedintele comisiei. 
 
La dezbateri au participat ca invitaţi:  
- d-l Cristian Cosmin – Secretar de Stat, Ministerul Muncii și 

Justiției Sociale 
- d-l Mihai Dan Chirică – Secretar de Stat, Ministerul Afacerilor 

Interne 
- d-l Ion Ghizdeanu – Secretar de Stat, Ministerul Finanțelor 

Publice 
- d-na Otilia Sava – Secretar de Stat, Ministerul Apărării Naționale 
- d-na Gabriela Coman – președinte, Autoritatea Națională pentru 

Protecția Drepturilor Copilului și Adopție 
- d-l Adrian Vlad Chiotan – președinte, Autoritatea Națională pentru 

Persoanele cu Dizabilități 
- d-na Anna Maria Neagoe - director general, Autoritatea Națională 

pentru Persoanele cu Dizabilități 
- d-na Georgeta Jugănaru - director, Ministerul Muncii și Justiției 

Sociale 
- d-na Gabriela Stănicioiu - consilier, Ministerul Finanțelor Publice 
- d-l Auraș Marinescu - consilier afaceri europene, Ministerul Muncii 

și Justiției Sociale 
- d-l Dima Cătălin – avocat, Medlife SA 
- d-l Marcel Vasile – avocat, Medlife SA 
- d-na Oghina Sânziana – avocat, Medlife SA. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii asistenţei 

sociale nr.292/2011 – PLx 230/2016  și proiectul  de Lege pentru 
completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 
precum şi a art.41 din Legea asistenţei sociale nr.292/2011 – PLx 73/2017 
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au fost amânate, la solicitarea membrilor comisiei, întrucât au fost 
formulate unele amendamente, fiind necesară reanalizarea textului.  

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional 
desfăşurate de zilieri – PLx 518/2016 a fost amânat, la solicitarea 
inițiatorilor, în vederea reanalizării textului. 

 
Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.309/2002 privind 

recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat 
stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii 1950-1961 – 
Plx 244/2016 a fost trimisă comisiei noastre spre dezbatere pe fond. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative. Motivele 
respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.448/2006 republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap – Plx 441/2016 a fost trimisă spre dezbatere pe 
fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru sănătate și familie. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât amânarea 
propunerii legislative pentru o ședință ulterioară. Supusă votului, 
propunerea de amânare a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – PLx 
64/2017 a fost trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și 
Comisiei pentru sănătate și familie. 

În cadrul discuţiilor s-a precizat că membrii Comisiei pentru sănătate 
au respins proiectul de lege. 

În urma finalizării dezbaterilor, şi membrii comisiei noastre au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea proiectului de lege. Motivele 
respingerii se regăsesc în raportul comun întocmit.  

 
Proiectul de Lege privind acordarea tichetelor de sănătate – Plx 

92/2017 și proiectul de Lege privind tichetele de bicicletă – PLx 94/2017 
au fost amânate, la solicitarea inițiatorilor, pentru a fi dezbătute într-o 
ședință ulterioară.  

 
Documentul privind comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor - Următorii pași către un viitor european durabil - Acțiunea 
europeană pentru durabilitate - COM (2016) 739 a fost amânat, la 
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solicitarea membrilor comisiei, întrucât reprezentanții Ministerului 
Afacerilor Externe nu au fost prezenți la dezbateri. 

Celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi au fost amânate pentru 
ședința următoare a comisiei. 

 
În data de 22 martie 2017, lucrările comisiei au fost conduse de 

domnul deputat Mihăiţă Găină, vicepreședinte al comisiei. 
 
Dezbaterile au început cu propunerea legislativă pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care 
lucrează în străinătate – Plx 147/2015, care a fost amânată, la solicitarea 
membrilor comisiei, pentru a fi discutată împreună cu un alt proiect de 
lege, aflat pe agenda de lucru a comisiei, care are același obiect de 
reglementare.  

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.25/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniul străinilor – PLx 526/2016 a fost trimis atât comisiei noastre, cât 
și Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei pentru apărare, 
ordine publică și siguranță națională. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată. 

 
Proiectul de Lege pentru completarea art.17 din Legea nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice – PLx 33/2017 a fost trimis 
comisiei noastre spre dezbatere pe fond. 

În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au respins proiectul 
de lege, cu unanimitate de voturi. Motivele respingerii se regăsesc în 
raportul comisiei. 

 
Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea corpului 

pompierilor militari şi a protecţiei civile – Plx 131/2017 a fost trimisă 
comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei 
pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisiei pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului. 

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

 
În ziua de 23 martie 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. 
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Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (21), în ziua de 21 martie 2017 au absentat domnul deputat 
Adrian-Octavian Dohotaru (grup parlamentar USR), doamna deputat 
Rovana Plumb (grup parlamentar PSD) - ministru şi doamna deputat Lia 
Olguţa Vasilescu (grup parlamentar PSD) – ministru. 

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, Luminiţa-Maria Jivan, Eugen 
Neaţă, Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Anişoara Radu, Cristian-George Sefer, 
Cristian-Gabriel Seidler, Irinel-Ioan Stativă, Constantin-Cătălin Zamfira. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (21), în zilele de 22 şi 23 martie 2017 au absentat domnul deputat 
Adrian Solomon (grup parlamentar PSD) – delegaţie, domnul deputat 
Adrian-Octavian Dohotaru (grup parlamentar USR), doamna deputat 
Rovana Plumb (grup parlamentar PSD) – ministru, domnul deputat 
Cristian-Gabriel Seidler (grup parlamentar USR) şi doamna deputat Lia 
Olguţa Vasilescu (grup parlamentar PSD) – ministru. 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: – preşedinte, 
Mihăiţă Găină, Dumitru Oprea 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, Anişoara Radu, Cristian-George Sefer, Irinel-Ioan 
Stativă, Constantin-Cătălin Zamfira. 

 

 
PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Adrian Solomon     Éva Andrea Csép  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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