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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 17 și 19 aprilie 2018 
 
 

În data de 17 aprilie 2018, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

1. Reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.96/2006 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi 

sănătăţii – PLx 12/2017/2018 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/2016 

privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind 

drepturile persoanelor cu dizabilităţi – Plx 30/2018 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative – 

PLx 584/2017 

4. Proiect de Lege privind integrarea în muncă, în cadrul instituţiilor 

publice de la nivel local, a tinerilor dezavantajaţi – PLx 102/2018 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.106/2017 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor 

măsuri pentru asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite 

categorii de persoane – PLx 120/2018 

6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru 

personalul încadrat în unităţile sanitare – PLx 138/2018 
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7. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali – Plx 88/2018 

8. Proiect de Lege pentru completarea art.386 din Legea nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii – PLx 175/2018 

9. Proiect de Lege pentru completarea art.16 din Legea nr.282/2005 

privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge 

şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea 

calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice – PLx 

176/2018 

10. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii 

Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, 

precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia 

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi 

libera circulaţie a acestor date – PLx 181/2018 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi: 

- d-l Adrian Vlad Chiotan – președinte, Autoritatea Națională pentru 

Persoanele cu Dizabilități 

- d-l Florin Iura – Secretar de Stat, Ministerul Finanțelor Publice 

- d-l Dan Dumitrescu – Secretar de Stat, Ministerul Sănătății 

- d-na Tania Grigore – director, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 

- d-na Georgeta Jugănaru – director, Ministerul Muncii și Justiției 

Sociale 

- d-na Mihaela Grecu – director, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 

- d-l Eduard Corjescu – director, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 

- d-na Alina Săvoiu – şef birou, Autoritatea  Naţională  de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

- d-na Simona Șandru – şef birou, Autoritatea  Naţională  de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 
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- d-na Rodica Petrică – şef serviciu, Ministerul Transporturilor 

- d-na Carmen Briciu – consilier, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 

- d-l Valentin Tănase – consilier, Ministerul Transporturilor 

- d-l Ciprian Alexandru-Caragea - prim-vicepreședinte, Asociaţia 

Utilizatorilor Români de Servicii Financiare 

- d-l Alin Stoica – consilier, Confederația Patronală „Concordia” 

 

Dezbaterile au început cu reexaminarea Legii privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2006 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, 

formării profesionale şi sănătăţii – PLx 12/2017/2018. 

În cursul discuţiilor s-a precizat că Legea a fost trimisă spre 

reexaminare ca urmare a unei decizii a Curții Constituționale. Astfel, s-a 

precizat că, prin Decizia nr.63/2018, Curtea Constituţională a admis 

sesizarea de neconstituţionalitate şi a constatat că prevederile art.I pct.21 

şi pct.26, precum şi Legea, în ansamblul său, sunt neconstituţionale şi se 

impune reluarea procedurii de dezbatere a cererii de reexaminare, în 

condiţiile şi limitele fixate de art.77 alin.(2) din Constituţia României. 

Astfel, în urma reluării dezbaterilor asupra cererii de reexaminare şi 

a Legii adoptată de Parlament, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate 

de voturi (o abținere), adoptarea Legii cu amendamente. Acestea se 

regăsesc în raportul preliminar întocmit și transmis Comisiei pentru 

învățământ, știință, tineret și sport și Comisiei juridice, de disciplină și 

imunități, în vederea finalizării dezbaterilor și întocmirii raportului comun. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind 

drepturile persoanelor cu dizabilităţi – Plx 30/2018 a fost trimisă spre 

dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru sănătate și 

familie. 

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate și dezbătute amendamente, 

care supuse votului, au fost admise.  
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi (trei abțineri), adoptarea cu amendamente a propunerii legislative. 

Acestea se regăsesc în raportul preliminar întocmit și transmis Comisiei 

pentru sănătate și familie în vederea finalizării dezbaterilor și întocmirii 

raportului comun. 

 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative – PLx 584/2017  a fost trimis comisiei noastre spre dezbatere 

pe fond. 

În cadrul discuțiilor, membrii comisiei au început dezbaterile pe text. 

Au fost prezentate şi dezbătute amendamente. În cursul discuţiilor, 

membrii comisiei au propus amânarea dezbaterilor pentru o ședință 

ulterioară, întrucât s-a cerut reanalizarea unor texte din proiectul de lege 

de către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale.  

Supusă votului, propunerea de amânare a fost aprobată cu 

majoritate de voturi (patru voturi împotrivă). 

 

Proiectul de Lege privind integrarea în muncă, în cadrul instituţiilor 

publice de la nivel local, a tinerilor dezavantajaţi – PLx 102/2018 a fost 

trimis comisiei noastre spre dezbatere pe fond. 

La solicitarea membrilor comisiei, dezbaterile asupra proiectului de 

lege au fost amânate pentru o ședință ulterioară. 

 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.106/2017 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea 

unor măsuri pentru asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite 

categorii de persoane – PLx 120/2018 a fost trimis comisiei noastre spre 

dezbatere pe fond. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi (trei abțineri), adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de 

Senat. 
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Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-

bugetare pentru personalul încadrat în unităţile sanitare – PLx 138/2018 a 

fost trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei 

pentru buget, finanțe și bănci. 

În urma discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi (trei abțineri), adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de 

Senat. 

 

Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali – Plx 88/2018  a fost trimisă comisiei noastre pentru 

avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru 

administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisiei juridice, de 

disciplină și imunități. 

În urma discuțiilor, membrii comisiei au avizat favorabil propunerea 

legislativă, cu majoritate de voturi (patru voturi împotrivă și două 

abțineri). 

 

Proiectul de Lege pentru completarea art.386 din Legea nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii – PLx 175/2018 a fost trimis comisiei 

noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei 

pentru sănătate și familie. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au avizat favorabil proiectul 

de lege, cu unanimitate de voturi. 

 

Proiectul de Lege pentru completarea art.16 din Legea nr.282/2005 

privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi 

componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi 

securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice – PLx 176/2018 a 

fost trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 

competența Comisiei pentru sănătate și familie. 

În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au avizat favorabil 

proiectul de lege, cu unanimitate de voturi. 
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Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii 

Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, 

precum şi pentru abrogarea Legii nr.677/2001 pentru protecţia 

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 

circulaţie a acestor date – PLx 181/2018 a fost trimis comisiei noastre 

pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei juridice, 

de disciplină și imunități. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi (o abținere), avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

În ziua 19 aprilie 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. 

 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (22) în ziua de 17 aprilie 2018 au absentat domnul deputat 

Dumitru Oprea (grup parlamentar PNL), domnul deputat Cristian-George 

Sefer (grup parlamentar PMP) şi doamna deputat 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 la lucrări domnul deputat Florin Roman (grup parlamentar PNL). 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Adrian 

Solomon – preşedinte, Mihăiţă Găină 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, Claudiu-Vasile Răcuci, Cristian-Gabriel Seidler, Irinel-Ioan Stativă, 

Eliza-Mădălina Ştefănescu, Constantin-Cătălin Zamfira. 
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Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (22) în ziua de 19 aprilie 2018 au absentat următorii deputaţi: 

Adrian Solomon (grup parlamentar PSD) – delegaţie, Dumitru Oprea  

(grup parlamentar PNL), Silviu Vexler (grup parlamentar Minorităţi) – 

delegaţie, Éva-Andrea Csép (grup parlamentar UDMR) – delegaţie, Mara-

Daniela Calista (grup parlamentar PNL) – delegaţie, Eugen Neaţă (grup 

parlamentar PSD) – delegaţie, Cristian-George Sefer (grup parlamentar 

PMP), Cristian-Gabriel Seidler (grup parlamentar USR) şi Lia Olguţa 

Vasilescu (grup parlamentar PSD) – ministru. 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Mihăiţă Găină 

– vicepreşedinte, Violeta Răduţ – secretar, Vasile Axinte, Ionela Viorela 

Dobrică, Adrian-Octavian Dohotaru, Luminiţa-Maria Jivan, Mihai Niţă, 

Daniela Oteşanu, Anişoara Radu, Claudiu-Vasile Răcuci, Irinel-Ioan 

Stativă, Eliza-Mădălina Ştefănescu, Constantin-Cătălin Zamfira. 

  
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
Adrian Solomon     Violeta Răduţ  

   

 

 

 

 

 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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