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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ
 
 
 

lucrărilor Comisiei din 
 
 
În perioada 26 –

protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi:
1. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.72/2016 privind 

sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor
Plx 262/2017 

2. Propunere legislativă pentru modificarea Legii cadru nr.284/2010 
actualizată la 23 octombrie 2014

3. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi 
Republica Serbia în domeniul securităţii sociale, semnat la Belgrad, 
la 28 octombrie 2016

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.38/2017 privind mod
educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000

5. Propunere de Recomandare a
parcursului profesional al absolven
 
La dezbateri au participat ca invitaţi: 

- d-l Cosmin Răzvan Butuza 
Sportului 

- d-l Mihai Căpățînă - d
- d-l Gheorghe Ivan - c
- d-na Ana Rădulescu -
- d-na Monica Mateescu 
- d-l Lucian Mircescu 

Sportului 
- d-l Dumitru Costin - p
- d-l Mihai Cristian - vicepre
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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 26, 27 şi 28 septembrie 2017

– 27 septembrie 2017, Comisia pentru muncă şi 
a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi:

legislativă pentru completarea Legii nr.72/2016 privind 
sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor

Propunere legislativă pentru modificarea Legii cadru nr.284/2010 
actualizată la 23 octombrie 2014 - Plx 266/2017 
roiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi 

Republica Serbia în domeniul securităţii sociale, semnat la Belgrad, 
la 28 octombrie 2016 - PLx 285/2017 
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.38/2017 privind modificarea şi completarea Legii 
educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 - PLx 274/2017 

Recomandare a Consiliului privind monitorizarea 
parcursului profesional al absolvenților - COM (2017) 249

La dezbateri au participat ca invitaţi:  
Cosmin Răzvan Butuza - Secretar de Stat, Ministerul Tineretului 

director general, Ministerul Tineretului 
consilier, Ministerul Muncii și Justiției Social
- consilier, Ministerul Muncii și Justiției Sociale

Monica Mateescu - consilier, Ministerul Muncii și Justiț
Lucian Mircescu - consilier ministru, Ministerul Tineretului 

președinte, Blocul Național Sindical 
icepreședinte, Blocul Național Sindical.

@cdep.ro 
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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 

2017 

, Comisia pentru muncă şi 
a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

legislativă pentru completarea Legii nr.72/2016 privind 
sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor -

Propunere legislativă pentru modificarea Legii cadru nr.284/2010 

roiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi 
Republica Serbia în domeniul securităţii sociale, semnat la Belgrad, 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
ificarea şi completarea Legii 

 
privind monitorizarea 

COM (2017) 249. 

Secretar de Stat, Ministerul Tineretului și 

eneral, Ministerul Tineretului și Sportului 
iei Sociale 

iei Sociale 
ției Sociale 

ministru, Ministerul Tineretului și 

. 
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În data de 26 septembrie 2017 lucrările au fost conduse de 

domnul deputat Adrian Solomon, preşedintele comisiei. 
 
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii cadru nr.284/2010 

actualizată la 23 octombrie 2014 - Plx 266/2017, a fost trimisă comisiei 
pentru dezbatere pe fond. 

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

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.38/2017 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei 
fizice şi sportului nr.69/2000 - PLx 274/2017, a fost trimis comisiei pentru 
avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

În urma finalizării dezbaterilor, proiectul de lege a fost avizat 
favorabil, cu amendamente. Acestea care se regăsesc în avizul comisiei. 

 
Propunerea de Recomandare a Consiliului privind monitorizarea 

parcursului profesional al absolvenților - COM (2017) 249, a fost analizată 
de membrii comisiei. În cadrul discuţiilor s-a precizat că obiectivul 
propunerii este de a îmbunătăți disponibilitatea informațiilor calitative și 
cantitative cu privire la parcursul profesional al absolvenților de 
învățământ terțiar și de învățământ profesional și tehnic după finalizarea 
educației și a formării profesionale.  

Propunerea urmărește dezvoltarea și valorificarea suplimentară a 
diferitelor forme de mecanisme de monitorizare a parcursului profesional 
al absolvenților la nivelul sistemului de învățământ în state membre 
individuale și încurajarea unei cooperări sporite între actorii naționali 
implicați în monitorizare în vederea partajării de bune practici și, în cele 
din urmă, a creșterii nivelului de comparabilitate a datelor de monitorizare 
colectate. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, redactarea unei opinii favorabile . 

 
Celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi au fost amânate pentru 

şedinţa următoare a comisiei. 
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În data de 27 septembrie 2017, lucrările au fost conduse de 
domnul deputat Adrian Solomon, preşedintele comisiei. 

 
Membrii comisiei au analizat propunerea legislativă pentru 

completarea Legii nr.72/2016 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de 
asigurări sociale ale avocaţilor - Plx 262/2017. Această iniţiativă a fost 
trimisă comisiei pentru dezbatere pe fond. 

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

 
Dezbaterea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între 

România şi Republica Serbia în domeniul securităţii sociale, semnat la 
Belgrad, la 28 octombrie 2016 - PLx 285/2017, a fost amânată pentru 
şedinţa următoare a comisiei. 
 

În data de 28 septembrie 2017, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu 
individual, fiind distribuite membrilor comisiei proiectele aflate pe agenda 
de lucru a comisiei din săptămâna următoare. 
 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (22) în zilele de 26, 27 şi 28 septembrie 2017 au absentat domnul 
deputat Cristian-George Sefer (grup parlamentar PMP), domnul deputat 
Cristian-Gabriel Seidler (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, Adrian-Octavian Dohotaru, 
Luminiţa-Maria Jivan, Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Pavel 
Popescu, Anişoara Radu, Irinel-Ioan Stativă, Constantin-Cătălin Zamfira. 

 

  
PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
ADRIAN SOLOMON   ÉVA ANDREA CSÉP 

    
 

 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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