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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 6, 7 şi 8 noiembrie 2018 

 
 
În perioada 6 - 8 noiembrie 2018, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.59/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din 
România - PLx 544/2018 

2. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei nr.25/2014 privind 
încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul 
străinilor în România - Plx 479/2018 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.53/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.360/2002 
privind Statutul poliţistului - PLx 515/2018 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii adopţiei 
nr.273/2004 - Plx 489/2018 

5. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.78 din Legea 
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap - Plx 490/2018 

6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.83/2018 privind acordarea unei măsuri de protecţie socială 
persoanelor concediate din cadrul societăţilor din sectorul crescătorilor 
de suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine 
africane - PLx 612/2018 

7. Proiect de Lege pentru completarea art.114 alin.(1) din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi a art.55 din 
Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat - PLx 624/2018 

8. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.98 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195 din 12/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice, republicată - PLx 641/2018 

9. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind 
Codul fiscal - Plx 648/2018 

10. Proiect de Lege pentru modificarea art.391 alin.(1) din Legea 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - PLx 540/2018. 
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În data de 6 noiembrie 2018, începând cu ora 10.00, Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă 
comună cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

Cele două comisii au avut pe ordinea de zi proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.59/2018 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru 
Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România - PLx 544/2018. 

 
La dezbateri au participat, ca invitaţi, din partea Guvernului:  

• d-l Petru Andea - Secretar de Stat, Ministerul Educaţiei Naţionale 
• d-l Victor Stelian Fedorca - președintele Autorităţii Naţionale pentru 

Formarea Profesională în Sistem Dual 
 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 
preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 
invitaţii şi au fost formulate amendamente care, supus votului, au fost fie 
admise, fie respinse. Toate amendamentele se regăsesc în raportul comun 
întocmit de cele două comisii. 

În urma finalizării discuţiilor membrii celor două comisii au hotărât, 
cu majoritate de voturi (9 voturi împotrivă), adoptarea proiectului de lege 
cu amendamente. 

 
În data de 6 noiembrie 2018, începând cu ora 11.00, Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială şi-a continuat lucrările cu dezbaterea 
proiectelor de acte normative aflate la poziţiile 2-9 pe ordinea de zi. 

 
La dezbateri au participat ca invitaţi:  

• d-l Adrian vlad Chiotan – Secretar de Stat, Ministerul Muncii şi 
Justiţiei Sociale 

• d-l Adrian Marius Rîndunică – Secretar de Stat, Ministerul Muncii şi 
Justiţiei Sociale  

• d-l Traian Petcu – vicepreşedinte, Autoritatea Naţională Sanitară 
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor 

• d-l Valentin Melnic - secretar general adjunct, Ministerul Afacerilor 
Interne 

• d-na Tania Grigore – director, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale 
• d-na Georgeta Jugănaru – director, Ministerul Muncii şi Justiţiei 

Sociale  
• d-l Florentin Brăcea – director, Ministerul Afacerilor Interne 
• d-l Ionuţ-Iulian Cîrdei – director, Inspectoratul General pentru 

Imigrări 
• d-na Anca Marin - consilier juridic, Inspectoratul General pentru 

Imigrări 
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• d-na Alina Mahera - consilier juridic, Autoritatea Naţională pentru 
Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţii 

• d-l Florin Bucur – consilier juridic, Ministerul Apărării Naţionale 
• d-l Auraş Marinescu - consilier afaceri europene, Ministerul Muncii şi 

Justiţiei Sociale 
• d-l Gheorghe Chiș - președinte, Federația Națională Sindicală 

„Ambulanța” din România. 
 
Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei nr.25/2014 

privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul 
străinilor în România - Plx 479/2018 a fost trimisă pentru dezbatere pe 
fond atât comisiei noastre, cât şi Comisiei pentru apărare, ordine publică 
şi siguranţă naţională. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei noastre şi-au însuşit soluţia 
adoptată de Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, 
de respingere a iniţiativei legislative, cu unanimitate de voturi. 

Astfel, va fi întocmit raportul comun al celor două comisii, prin care 
se propune plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii 
legislative. Motivarea respingerii se regăseşte în raportul comun. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.53/2018 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.360/2002 privind Statutul poliţistului - PLx 515/2018 a fost trimis 
pentru dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât şi Comisiei pentru 
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (o abţinere), adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de 
Senat şi transmiterea unui raport preliminar către Comisia pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională în vederea finalizării dezbaterilor şi 
întocmirii raportului comun. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

adopţiei nr.273/2004 - Plx 489/2018 a fost trimisă pentru dezbatere pe 
fond atât comisiei noastre, cât şi Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi. 

Iniţiativa legislativă a fost prezentată membrilor comisiei de către 
domnul deputat Iulian Bulai, în calitate de iniţiator. 

Membrii comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor asupra acestei 
iniţiative legislative pentru a fi discutată împreună cu proiectul de lege cu 
acelaşi obiect de reglementare, iniţiat de Guvern, aflat în procedură 
legislativă la Senat.  

 
Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.78 din 

Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap - Plx 490/2018, a fost trimisă pentru dezbatere pe fond atât 
comisiei noastre, cât şi Comisiei pentru sănătate şi familie. 
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (un vot împotrivă şi o abţinere), respingerea iniţiativei legislative şi 
transmiterea unui raport preliminar către Comisia pentru sănătate şi 
familie în vederea finalizării dezbaterilor şi întocmirii raportului comun. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.83/2018 privind acordarea unei măsuri de protecţie socială 
persoanelor concediate din cadrul societăţilor din sectorul crescătoriilor de 
suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane - 
PLx 612/2018, a fost trimis pentru dezbatere pe fond atât comisiei noastre 
cât şi Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice. 

Proiectul de lege a fost prezentat de către domnul Traian Petcu, 
vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată şi 
transmiterea unui raport preliminar către Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice în vederea finalizării 
dezbaterilor şi întocmirii raportului comun. 

 
Proiectul de Lege pentru completarea art.114 alin.(1) din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi a art.55 din Legea 
nr.223/2015 privind pensiile militare de stat - PLx 624/2018 a fost trimis 
pentru dezbatere pe fond atât comisiei noastre cât şi Comisiei pentru 
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

Proiectul de lege a fost prezentat de către domnul Florin Bucur, 
consilier juridic în cadrul Ministerului Apărării Naţionale.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei noastre, cu unanimitate de 
voturi, şi-au însuşit soluţia adoptată de Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională, de adoptare a proiectului de lege în forma 
prezentată. 

Astfel, va fi întocmit raportul comun al celor două comisii, prin care 
se propune plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege în 
forma prezentată de Senat. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.98 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195 din 12/2002 privind circulaţia 
pe drumurile publice, republicată - PLx 641/2018, a fost trimisă comisiei 
pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru 
industrii şi servicii, Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, Comisiei 
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi a Comisiei pentru 
transporturi şi infrastructură. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea negativă a propunerii legislative. 
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Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind 
Codul fiscal - Plx 648/2018 a fost trimisă comisiei pentru avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru buget, finanţe şi 
bănci.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei, cu majoritate de voturi, au 
avizat favorabil propunerea legislativă cu un amendament, care se 
regăseşte în avizul comisiei. 

 
În data de 6 noiembrie 2018, începând cu ora 13.00, Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă 
comună cu Comisia pentru sănătate şi familie, având pe ordinea de zi 
proiectul de Lege pentru modificarea art.391 alin.(1) din Legea 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - PLx 540/2018. 

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei pentru sănătate şi familie. 
 
Cele două comisii au adoptat soluţii diferite cu privire la proiectul de 

lege aflat în dezbatere, astfel, comisia pentru muncă a adoptat proiectul 
de lege în forma prezentată, iar comisia pentru sănătate şi familie a 
adoptat proiectul de lege cu amendamente. 

Membrii celor două comisii au analizat amendamentele cuprinse în 
raportul preliminar al comisiei pentru sănătate şi familie. 

 
Modificările vizează crearea posibilităţii ca medicii să se pensioneze 

la cerere, la vârsta de 67 de ani, fără a li se afecta însă dreptul de a 
beneficia de pensie la momentul împlinirii vârstei de pensionare prevăzută 
în Legea nr.263/2010. 

Amendamentul formulat de către domnii deputaţi Maricela Cobuz şi 
Nicolaie-Sebastian-Valentin Radu a fost respins, înregistrându-se 10 voturi 
pentru, 15 voturi împotrivă şi o abţinere. 

În urma dezbaterilor membrii celor două comisii au hotărât cu 15 
voturi pentru, 10 voturi împotrivă şi o abţinere adoptarea proiectului de 
lege cu amendamente care se regăsesc în raportul comun. 
 

În zilele de 7 şi 8 noiembrie 2018, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu 
individual, fiind distribuite membrilor comisiei materialele asupra 
proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei din săptămâna 12 -16 
noiembrie 2018. 
 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (23) în ziua de 6 noiembrie 2018 au absentat Cristian-George 
Sefer (grup parlamentar PMP), Vîlceanu Dan (grup parlamentar PNL) şi Lia 
Olguţa Vasilescu (grup parlamentar PSD) - ministru. 
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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-Gabriel Seidler, Irinel-Ioan Stativă, 
Eliza-Mădălina Ştefănescu, Constantin-Cătălin Zamfira. 

  
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (23) în ziua de 7 noiembrie 2018 au absentat Cristian-George 
Sefer (grup parlamentar PMP), Cristian-Gabriel Seidler (grup parlamentar 
USR), Vîlceanu Dan (grup parlamentar PNL) şi 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, Anişoara 
Radu, Claudiu-Vasile Răcuci, Irinel-Ioan Stativă, Eliza-Mădălina 
Ştefănescu, Constantin-Cătălin Zamfira. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (23) în ziua de 8 noiembrie 2018 au absentat 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: 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, Irinel-Ioan Stativă, Eliza-Mădălina 
Ştefănescu, Vîlceanu Dan, Constantin-Cătălin Zamfira. 

 
 

PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
ADRIAN SOLOMON   VIOLETA RĂDUŢ 

    
 

 

 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
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