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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

 
SINTEZA 

lucrărilor Comisiei în zilele de 27 și 29 noiembrie 2018 

 

 

În  data de 27 noiembrie 2018, Comisia pentru muncă şi protecţie 

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

1. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.272 din 2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului – Plx 554/2018 

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

nr.75/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 

domeniul protecţiei mediului şi al regimului străinilor – PLx 561/2018 

3. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului – Plx 629/2018 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

republicată – Plx 632/2018 

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

nr.91/2018 privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei 

participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi 

urmaşilor celui decedat – PLx 694/2018 

6. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr.9/2018 

privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 

educaţiei – PLx 709/2018 
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7. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea 

activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative – PLx 710/2018 

8. Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de moaşă, precum şi 

înfiinţarea şi funcţionarea Colegiului Naţional al Moaşelor din România – 

Plx 714/2018. 

 

 

Lucrările comisiei au fost conduse de domnul deputat Adrian 

Solomon, președintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitați: 

- d-l Adrian marius Rîndunică - Secretar de Stat, Ministerul Muncii și 

Justiției Sociale 

- d-l Adrian Croitoru – președinte, Agenţia Naţională pentru Arii Naturale 

Protejate 

- d-na Lucica Sîrbușcă – director, Ministerul Educației Naționale 

- d-l Cristian Anghelina - consilier juridic, Autoritatea Națională pentru 

Protecția Drepturilor Copilului și Adopție 

- d-na Anca Marin - consilier juridic, Ministerul Afacerilor Interne 

- d-na Cătălina Mali - specialist migrație, Ministerul Afacerilor Interne 

- d-l Valentin Lixandru - consilier juridic, Ministerul Apărării Naționale 

- d-l Vania Limban – reprezentant, Asociația Moașelor din România 

- d-na Adina Onea – reprezentant, Asociația Moașelor din România 

- d-na Melania Tudose – reprezentant, Asociația Moașelor din România 

 

Dezbaterile au început cu propunerea legislativă pentru modificarea 

Legii nr.272 din 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului 

– Plx 554/2018, care a fost trimisă spre dezbatere pe fond atât comisiei 

noastre, cât și Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi (4 voturi împotrivă și o abținere), respingerea propunerii legislative. 

Motivele respingerii se regăsesc în raportul preliminar întocmit și transmis 

Comisiei juridice, de disciplină și imunități în vederea finalizării 

dezbaterilor și întocmirii raportului comun. 

 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.75/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative în domeniul protecţiei mediului şi al regimului străinilor – PLx 

561/2018 a fost trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și 

Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic. 

În cadrul discuţiilor a fost prezentat raportul preliminar transmis 

comisiei noastre, prin care Comisia pentru mediu și echilibru ecologic 

propune adoptarea proiectului de lege cu amendamente. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi (2 voturi împotrivă), adoptarea proiectului de lege cu 

amendamente, în forma propusă de Comisia pentru mediu și echilibru 

ecologic. Amendamentele se regăsesc în raportul comun întocmit de cele 

două comisii. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului – Plx 629/2018 a fost trimisă 

spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei juridice, de 

disciplină și imunități. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar al Comisiei 

juridice, de disciplină și imunități, prin care se propune respingerea 

iniţiativei legislative. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei noastre și-au însușit soluția 

adoptată de Comisia juridică și au hotărât, cu majoritate de voturi (patru 

voturi împotrivă), respingerea iniţiativei legislative. Motivele respingerii se 

regăsesc în raportul comun întocmit de cele două comisii. 
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Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

republicată – Plx 632/2018 a fost trimisă spre dezbatere pe fond atât 

comisiei noastre, cât și Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 

În urma discuțiilor, la solicitarea membrilor comisiei, dezbaterea 

propunerii legislative a fost amânată pentru o ședință ulterioară. 

 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.91/2018 privind completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului 

armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi 

urmaşilor celui decedat – PLx 694/2018 a fost trimis comisiei noastre 

pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru 

apărare, ordine publică și siguranță națională. 

În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au avizat favorabil 

proiectul de lege, cu unanimitate de voturi. 

 

Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului 

nr.9/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative în 

domeniul educaţiei – PLx 709/2018 a fost trimis comisiei noastre pentru 

avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru 

învățământ, știință, tineret și sport. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au avizat favorabil proiectul 

de lege, cu unanimitate de voturi. 

 

Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi 

reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, 

precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative – PLx 

710/2018 a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea 

fondului fiind de competența Comisiei pentru buget, finanțe și bănci. 
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În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi (șase voturi împotrivă), avizarea favorabilă a 

proiectului de lege, cu amendamente. Acestea se regăsesc în avizul 

comisiei. 

 

Propunerea legislativă privind exercitarea profesiei de moaşă, 

precum şi înfiinţarea şi funcţionarea Colegiului Naţional al Moaşelor din 

România – Plx 714/2018 a fost trimisă comisiei noastre pentru avizare, 

dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru sănătate și 

familie. 

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

voturi (o abținere), avizarea favorabilă a propunerii legislative. 

 

În ziua de 29 noiembrie 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 (23) în ziua de 27 noiembrie 2018 au absentat următorii deputaţi: 

Cristian-George Sefer (grup parlamentar PSD) şi Constantin-Cătălin 

Zamfira (neafiliat). 

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, Lia Olguţa Vasilescu, Dan Vîlceanu.  
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Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (23) în ziua de 29 noiembrie 2018 au absentat următorii deputaţi: 

Cristian-George Sefer (grup parlamentar PSD), Cristian-Gabriel Seidler 

(grup parlamentar USR) şi Constantin-Cătălin Zamfira (neafiliat). 

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, Lia Olguţa Vasilescu, Dan Vîlceanu.  

  
 
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
Adrian Solomon     Violeta Răduţ  

   

 

 

 

 

 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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