Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 13, 14 și 15 martie 2018

În data de 13 martie 2018, începând cu ora 13.00, Comisia pentru
muncă şi protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea
ordine de zi:
1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului
Poporului, precum şi pentru modificarea art.16 alin.(3) din Legea nr
8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind
drepturile persoanelor cu dizabilităţi - Plx 1/2018
2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011
privind educaţia naţională şi a Legii nr.263/2007 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea creşelor - Plx 4/2018
3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care
domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în
Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării" - PLx 82/2018
4. Propunere legislativă privind declararea zilei de 9 Mai - Ziua Proclamării
Independenţei României, ca zi de sărbătoare naţională – Plx 104/2017.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon,
preşedintele comisiei.

-

La dezbateri au participat ca invitaţi:
d-l Gheorghe Popa - Secretar de Stat, Ministerul Culturii și Identității
Naționale
d-na Gabriela Coman – președinte, Autoritatea Națională pentru
Protecția Drepturilor Copilului și Adopție
d-l Mircea Criste – adjunct al Avocatului Poporului
d-na Ecaterina Mirea - șef serviciu, instituţia „Avocatul Poporului”
d-na Emma Turtoi - șef birou, instituţia „Avocatul Poporului”.
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Dezbaterile au început cu propunerea legislativă pentru modificarea
şi completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea
instituţiei Avocatului Poporului, precum şi pentru modificarea art.16
alin.(3) din Legea nr 8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de
Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi - Plx 1/2018, care a
fost trimisă comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de
competența Comisiei juridice, de disciplină și imunități.
În cadrul discuţiilor au fost prezentate amendamente, care supuse
votului, au fost admise.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate
de voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative cu amendamente.
Acestea se regăsesc în avizul comisiei transmis comisiei sesizate cu
dezbaterea fondului.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.1/2011 privind educaţia naţională şi a Legii nr.263/2007 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor - Plx 4/2018 a fost trimisă
comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența
Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisiei
pentru învățământ, știință, tineret și sport.
În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au avizat favorabil
propunerea legislativă, cu unanimitate de voturi.
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care
domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în
Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării" - PLx 82/2018 a fost trimis comisiei
noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei
pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisiei pentru
buget, finanțe și bănci.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au avizat favorabil proiectul
de lege, cu unanimitate de voturi.
Propunerea legislativă privind declararea zilei de 9 Mai - Ziua
Proclamării Independenţei României, ca zi de sărbătoare naţională – Plx
104/2017 a fost trimisă spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât
și Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă.
În cadrul dezbaterilor au fost prezentate și dezbătute amendamente
care, supuse votului, au fost admise.
În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu
unanimitate de voturi, adoptarea cu amendamente a propunerii legislative.

2/4

Acestea se regăsesc în raportul preliminar întocmit și transmis Comisiei
pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, în vederea finalizării
dezbaterilor și întocmirii raportului comun.
În data de 13 martie 2018, începând cu ora 14.00, Comisia pentru
muncă și justiție socială și-a desfășurat lucrările împreună cu Comisia
pentru buget, finanțe și bănci, având pe ordinea de zi proiectul de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.90/2017 privind
unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte
normative şi prorogarea unor termene – PLx 52/2018.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon,
preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială.

-

La dezbateri au participat ca invitaţi:
d-l Attila György - Secretar de Stat, Ministerul Finanțelor Publice
d-l Dan Deleanu - Subsecretar de Stat, Ministerul Apelor și Pădurilor
d-l Răzvan Grecu - director general adjunct, Ministerul Afacerilor
Interne
d-l Daniel Mitu - șef direcție, Ministerul Apărării Naționale
d-na Elena Ispas – director, Ministerul Muncii și Justiției Sociale
d-l Liviu Prodan – expert, Ministerul Finanțelor Publice
d-na Luiza Bratu – consilier, Ministerul Apelor și Pădurilor
d-l Dumitru George – consilier, Ministerul Apărării Naționale
d-l Sorin Dumitrașcu – președinte, Federația Sindicatelor din
Administrația Națională a Penitenciarelor
d-l Gheorghe Chiș – președinte, Federația Națională Sindicală
„Ambulanța”.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a
Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene – PLx
52/2018 a fost trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și
Comisiei pentru buget, finanțe și bănci.
În cadrul discuţiilor au fost prezentate și dezbătute amendamente,
care supuse votului, au fost fie admise, fie respinse.
În urma dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât, cu majoritate
de voturi (6 abțineri), adoptarea cu amendamente a proiectului de lege.
Acestea se regăsesc în raportul comun întocmit de cele două comisii.
În zilele de 14 și 15 martie 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 a comisiei din săptămâna
următoare.
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Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie
socială (23) în ziua de 13 martie 2018 au absentat următorii deputaţi:
Dumitru Oprea (grup parlamentar PNL), Mara-Daniela Calista (grup
parlamentar PNL), Cristian-George Sefer (grup parlamentar PMP) şi Lia
Olguţa Vasilescu (grup parlamentar PSD).
Conform prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Dumitru Oprea a
participat doamna deputat Tudoriţa Lungu, în locul doamnei deputat
Mara-Daniela Calista a participat domnul deputat Glad Varga.
Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Adrian
Solomon – preşedinte, Mihăiţă Găină şi Silviu Vexler – vicepreşedinţi, ÉvaAndrea Csép şi Violeta Răduţ – secretari, Vasile Axinte, Ionela Viorela
Dobrică, Adrian-Octavian Dohotaru, Luminiţa-Maria Jivan, Eugen Neaţă,
Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Pavel Popescu, Anişoara Radu, Claudiu-Vasile
Răcuci, Cristian-Gabriel Seidler, Irinel-Ioan Stativă, Eliza-Mădălina
Ştefănescu, Constantin-Cătălin Zamfira.
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie
socială (23) în zilele de 14 şi 15 martie 2018 au absentat următorii
deputaţi: Dumitru Oprea (grup parlamentar PNL), Mara-Daniela Calista
(grup parlamentar PNL), Cristian-George Sefer (grup parlamentar PMP),
Cristian-Gabriel Seidler (grup parlamentar USR) şi Lia Olguţa Vasilescu
(grup parlamentar PSD).
Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Adrian
Solomon – preşedinte, Mihăiţă Găină şi Silviu Vexler – vicepreşedinţi, ÉvaAndrea Csép şi Violeta Răduţ – secretari, Vasile Axinte, Ionela Viorela
Dobrică, Adrian-Octavian Dohotaru, Luminiţa-Maria Jivan, Eugen Neaţă,
Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Pavel Popescu, Anişoara Radu, Claudiu-Vasile
Răcuci, Irinel-Ioan Stativă, Eliza-Mădălina Ştefănescu, Constantin-Cătălin
Zamfira.

PREŞEDINTE,
Adrian Solomon

SECRETAR,
Violeta Răduţ

Întocmit,
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu
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