Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ

SINTEZA
lucrărilor comisiei
c
din 15, 16 şi 17 ianuarie 2018

În perioada 15 - 17 ianuarie 2018, Comisia pentru muncă şi
protecţie socială şi-a
a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi:
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului
nr.46/2017 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea
voucherelor de vacanţă – PLx 368/2017
2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.51/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative – PLx
x 390/2017
390
3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţ
urgenţã a
Guvernului nr.73/2017 pentru completarea Legii nr
nr.202/2006
privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru
Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi pentru modificarea art.24 din
Ordonanţa Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a
adulţilor - PLx 487/2017
487
4. Proiect de Lege pentru modificarea
modificarea şi completarea unor acte
normative privind personalul navigant - PLx 488/2017
5. Propunere legislativă pentru completarea art.111 din Legea
educaţiei naţionale nr.1/2011 - Plx 441/2017
6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2017
pentru modificarea şi completarea Legii nr.165/2016 privind
siguranţa operaţiunilor petroliere offshore – PLx 508/2017
/2017
7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2017
pentru
ntru
modificarea
şi
completarea
Ordonanţei
Guvernului
nr.58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism
în România – PLx 509/2017
509
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8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a
Guvernului nr.79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.227/2015 privind Codul fiscal – PLx 542/2017
9. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.227/2015
privind Codul fiscal – PLx 550/2017
10.
Proiect de Lege privind asigurarea infrastructurii de alimentare
pentru vehiculele electrice – PLx 560/2017
11.
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.77/2017 privind înfiinţarea Centrului Naţional pentru
Informaţii Financiare – PLx 571/2017
12.
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.227/2015 privind Codul Fiscal – PLx 572/2017
13.
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de
probaţiune – PLx 576/2017

-

La dezbateri au participat ca invitaţi:
d-na Cristina Ionela Tărteață - Secretar de Stat, Ministerul
Turismului
d-l
Adrian
Chiotan
–
preşedinte,
Autoritatea
Naţională
pentru Persoanele cu Dizabilităţi.
d-na Gheorghiţa Toma – director general, Ministerul Finanţelor
Publice
d-na Nicoleta Ciubuc – director general adjunct, Ministerul Finanţelor
Publice
d-l Eduard Corjescu – director, Ministerul Muncii și Justiției Sociale
d-na Georgeta Jugănaru – director, Ministerul Muncii și Justiției
Sociale
d-na Tania Grigore – director, Ministerul Muncii și Justiției Sociale
d-na
Anca
Neagoe
–
director,
Autoritatea
Naţională
pentru Persoanele cu Dizabilităţi
d-l Iulian Offemberg – preşedinte, Autoritatea Competentă de
Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore
d-l Iulian Cliseru – vicepreşedinte, Autoritatea Competentă de
Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore.

În data de 15 ianuarie 2018, lucrările au fost conduse de domnul
deputat Adrian Solomon, preşedintele comisiei.
În deschiderea lucrărilor, domnul preşedinte a propus suplimentarea
ordinii de zi cu propunerea legislativă pentru modificarea art.94 alin.(1)
din Legea nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar –
PLx 282/2016 şi introducerea ei la punctul 1 pe ordinea de zi. Supuse
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votului, propunerile au fost acceptate de membrii comisiei, cu unanimitate
de voturi.
Astfel, dezbaterile au început cu propunerea legislativă nou
introdusă pe ordinea de zi. Domnul preşedinte a precizat că aceasta a fost
retrimisă comisiei de către plenul Camerei Deputaţilor, fiind adoptată de
comisie în legislatura anterioară.
În cursul dezbaterilor au fost formulate amendamente, ţinând cont
de situaţiile apărute în urma evoluţiei legislaţiei din domeniu, dar şi a
apariţiei legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
Supuse votului, amendamentele au fost admise de membrii comisiei, cu
majoritate de voturi (4 abţineri). Acestea se regăsesc în raportul comisiei.
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.46/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă
a fost transmis pentru dezbatere pe fond atât Comisiei pentru muncă şi
protecţie socială, cât şi Comisiei pentru industrii şi servicii.
În cadrul dezbaterilor au fost prezentate amendamentele cuprinse în
raportul preliminar transmis de Comisia pentru industrii şi servicii, precum
şi observaţiile Departamentului legislativ. Supuse votului, amendamentele
au fost fie admise, fie respinse. Acestea se regăsesc în raportul preliminar
întocmit de Comisia pentru muncă şi protecţie socială, care va fi transmis
Comisiei pentru industrii şi servicii, urmând ca cele două comisii să se
întâlnească în şedinţă comună pentru finalizarea dezbaterilor şi a textelor
adoptate de cele două comisii în forme diferite.
Dezbaterea asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.51/2017 pentru modificarea şi completarea
unor acte normative – PLx 390/2017 a fost amânată, la solicitarea
membrilor comisiei, pentru clarificarea unor prevederi asupra cărora au
fost formulate observaţii în avizul Consiliului Economic şi Social.
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a
Guvernului nr.73/2017 pentru completarea Legii nr.202/2006 privind
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de
Muncă, precum şi pentru modificarea art.24 din Ordonanţa Guvernului
nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor - PLx 487/2017 a
fost transmis pentru dezbatere pe fond atât Comisiei pentru muncă şi
protecţie socială, cât şi Comisiei pentru administraţie publică şi
amenajarea teritoriului.
Proiectul de lege a fost dezbătut în prezenţa reprezentanţilor
Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale. În urma finalizării discuţiilor,
membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea
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proiectului de lege în forma prezentată, urmând a fi întocmit un raport
preliminar pentru Comisia pentru administraţie publică, în vederea
finalizării dezbaterilor şi întocmirii raportului comun.
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte
normative privind personalul navigant – PLx 488/2017 a fost transmis
pentru dezbatere pe fond atât Comisiei pentru muncă şi protecţie socială,
cât şi Comisiei pentru transporturi şi infrastructură.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate
de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată, urmând a fi
întocmit un raport preliminar pentru Comisia pentru transporturi şi
infrastructură în vederea finalizării dezbaterilor şi întocmirii raportului
comun.
Propunerea legislativă pentru completarea art.111 din Legea
educaţiei naţionale nr.1/2011 - Plx 441/2017 a fost trimisă comisiei
noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport.
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative în forma
prezentată.
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.11/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.165/2016 privind
siguranţa operaţiunilor petroliere offshore – PLx 508/2017 a fost trimis
comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa
Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic şi a Comisiei pentru industrii şi
servicii.
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege.
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.15/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
nr.58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în
România – PLx 509/2017 a fost trimis comisiei noastre pentru avizare,
dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru industrii şi
servicii.
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu
majoritate de voturi (4 abţineri), avizarea favorabilă a proiectului de lege.
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Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a
Guvernului nr.79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.227/2015 privind Codul fiscal – PLx 542/2017 a fost trimis comisiei
noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei
pentru buget, finanţe şi bănci. Membrii comisiei au hotărât amânarea
dezbaterilor.
Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii
nr.227/2015 privind Codul fiscal – PLx 550/2017 a fost trimis comisiei
noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei
pentru buget, finanţe şi bănci.
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu
majoritate de voturi (un vot împotrivă şi o abţinere), avizarea favorabilă a
proiectului de lege.
Proiectul de Lege privind asigurarea infrastructurii de alimentare
pentru vehiculele electrice – PLx 560/2017 a fost trimis comisiei noastre
pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru
industrii şi servicii, a Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea
teritoriului şi a Comisiei pentru transporturi şi infrastructură.
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege.
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.77/2017 privind înfiinţarea Centrului Naţional pentru
Informaţii Financiare – PLx 571/2017 a fost trimis comisiei noastre pentru
avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru buget,
finanţe şi bănci.
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu
majoritate de voturi (3 voturi împotrivă), avizarea favorabilă a proiectului
de lege.
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.227/2015 privind Codul Fiscal – PLx 572/2017 a fost trimis comisiei
noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei
pentru buget, finanţe şi bănci.
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu
majoritate de voturi (2 abţineri), avizarea favorabilă a proiectului de lege.
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune
– PLx 576/2017 a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea
fondului fiind de competenţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu
majoritate de voturi (3 voturi împotrivă), avizarea negativă a proiectului
de lege.
În zilele de 16 şi 17 ianuarie 2018, Comisia pentru muncă şi
protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu
individual, fiind distribuite membrilor comisiei materiale documentare
asupra proiectelor aflate pe agenda de lucru pentru prima sesiune
ordinară a anului 2018.
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie
socială (24) în ziua de 15 ianuarie 2018 au absentat următorii deputaţi:
Mara Mareş (grup parlamentar PNL), Pavel Popescu (grup parlamentar
PNL), Irinel-Ioan Stativă (grup parlamentar PSD), Lia Olguţa Vasilescu
(grup parlamentar PSD).
Conform prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Irinel Ioan Stativă a
participat domnul deputat Vlad Bontea (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, Claudiu-Vasile Răcuci, Cristian-George Sefer, Cristian-Gabriel
Seidler, Eliza-Mădălina Ştefănescu, Constantin-Cătălin Zamfira.
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie
socială (24) în ziua de 16 ianuarie 2018 au absentat următorii deputaţi:
Mara Mareş (grup parlamentar PNL), Pavel Popescu (grup parlamentar
PNL), Cristian-Gabriel Seidler (grup parlamentar USR), Irinel-Ioan Stativă
(grup parlamentar PSD), Lia Olguţa Vasilescu (grup parlamentar PSD).
Conform prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Irinel Ioan Stativă a
participat domnul deputat Vlad Bontea (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, Claudiu-Vasile Răcuci, Cristian-George Sefer, Eliza-Mădălina
Ştefănescu, Constantin-Cătălin Zamfira.
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Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie
socială (24) în ziua de 15 ianuarie 2018 au absentat următorii deputaţi:
Mara Mareş (grup parlamentar PNL), Pavel Popescu (grup parlamentar
PNL), Cristian-George Sefer (grup parlamentar PMP), Cristian-Gabriel
Seidler (grup parlamentar USR), Irinel-Ioan Stativă (grup parlamentar
PSD), Lia Olguţa Vasilescu (grup parlamentar PSD).
Conform prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Irinel Ioan Stativă a
participat domnul deputat Vlad Bontea (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, Claudiu-Vasile Răcuci, Eliza-Mădălina Ştefănescu, ConstantinCătălin Zamfira.
PREŞEDINTE,
ADRIAN SOLOMON

SECRETAR,
VIOLETA RĂDUŢ

Întocmit,
Consilier parlamentar Decebal Stănescu
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