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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 

 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 1 şi 2 octombrie 2019 
 
 
În data de 1 octombrie  2019, 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. 

 
În data de 2 octombrie 2019, începând cu ora 9.00, Comisia 

pentru muncă şi protecţia socială şi-a desfăşurat lucrările împreună cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, având pe ordinea de zi 
propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

Guvern nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare şi a Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse între femei 

şi bărbaţi – Plx 356/2018. 
 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 
 
La dezbateri au participat ca invitaţi: 

- d-na Monaliza Cîrstea – director, Agenţia Naţională pentru Egalitatea de 
Şanse între Femei şi Bărbaţi 

- d-l Asztalos Csaba Ferenc – preşedinte, Consiliul Naţional pentru 
Combaterea Discriminării 

- d-na Tatiana Sandu – vicepreşedinte, Consiliul Naţional pentru 
Combaterea Discriminării. 
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Propunerea legislativă a fost trimisă spre dezbatere pe fond atât 
comisiei noastre, cât şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, 
Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale şi Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi. 

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate amendamente, care supuse 
votului au fost fie admise, fie respinse. 

În urma finalizării discuţiilor, membrii celor două comisii au hotărât, 
cu majoritate de voturi (5 abţineri), adoptarea cu amendamente a 
propunerii legislative. Acestea se regăsesc în raportul preliminar întocmit 
şi transmis celorlalte două comisii sesizate pe fond, în vederea finalizării 
dezbaterilor şi întocmirii raportului comun. 

 
Începând cu ora 13.00, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

şi-a continuat lucrările, având pe ordinea de zi următoarele proiecte: 
1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii statutului 

asistentului social în România nr.466/2004 – PLx 384/2019 
2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.217/2000 privind aprobarea coşului minim de 
consum lunar – Plx 263/2018 

3. Proiect de Lege privind unele măsuri referitoare la inspectorii antifraudă 
din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia de 
Combatere a Fraudelor – PLx 375/2019 

4. Proiect de Lege pentru completarea art.36 din Legea educaţiei fizice şi 
sportului nr.69/2000 – PLx 381/2019 

5. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.101 din 19 mai 2016 privind 
remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de 
concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru 
organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor – PLx 388/2019 

6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.45/2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul îmbunătăţirilor funciare – PLx 392/2019 

7. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal – PLx 396/2019 

8. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu Raport 
privind punerea în aplicare a strategiilor naţionale de integrare a 
romilor – 2019 – COM (2019) 406 

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele comisiei. 
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La începutul lucrărilor, preşedintele comisiei a solicitat suplimentarea 
ordinii de zi cu următoarele proiecte: 

- Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice – PLx 218/2019 

- Propunere legislativă pentru completarea articolului 38 alineatul (3) 
din Legea-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice – Plx 176/2019 

- Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice – Plx 717/2018 
 
Propunerea de suplimentare a fost aprobată, cu unanimitate de 

voturi. 
 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  
- d-l Cătălin-Marian Tuţilescu - Secretar de Stat, Ministerul Muncii şi 

Justiţiei Sociale 
- d-l Cosmin Butuza - Secretar de Stat, Ministerul Tineretului şi Sportului 
- d-na Mihaela Bujor - manager public, Ministerul Muncii şi Justiţiei 

Sociale 
- d-l Dragoş Panaitescu – director, Ministerul Justiţiei 
- d-na Ana-Maria Rădoi – consilier, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale 
- d-l Dan Ionaşcu – consilier, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale 
- d-na Ileana Petre – consilier, Ministerul Justiţiei 
- d-l Costina Călin – consilier, Ministerul Finanţelor Publice 
- d-na Georgiana Tomescu- expert principal, Ministerul Finanţelor Publice 
- d-l Bogdan Dobrin - director general, Agenţia Naţională pentru Achiziţii 

Publice 
- d-l Ion Costache – director, Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare 
- d-na Monica Ionescu – director, Agenţia Naţională de Administrare 

Fiscală 
- d-l Ionuţ Aurică - inspector general, Agenţia Naţională de Administrare 

Fiscală 
- d-l Dan Buzducea – preşedinte, Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali 

din România 
- d-na Ana Rădulescu – preşedinte, Asociaţia Asistenţilor Sociali din 

România 
- d-l Vasile Mihai – secretar, Institutul pentru Solidaritate Socială 
- d-na Victoria Stoiciu - coordonator program FES RO. 
- d-l Simion Hăncescu – preşedinte, Federaţia Sindicatelor Libere din 

Învăţământ. 
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Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii statutului asistentului social în România nr.466/2004 – 
PLx 384/2019, care a fost trimis comisiei noastre spre dezbatere pe fond. 

În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 
invitaţii. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât respingerea 
proiectului de lege, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă şi 3 
abţineri). Motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.217/2000 privind aprobarea coşului minim de 
consum lunar – Plx 263/2018 a fost trimisă comisiei noastre spre 
dezbatere pe fond. 

În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 
invitaţii, fiind prezentate şi dezbătute amendamente care, supuse votului, 
au fost admise. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (un vot împotrivă şi 3 abţineri), adoptarea cu 
amendamente a propunerii legislative. Amendamentele se regăsesc în 
raportul comisiei. 

 
Proiectul de Lege privind unele măsuri referitoare la inspectorii 

antifraudă din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia 
de Combatere a Fraudelor – PLx 375/2019 a fost trimis comisiei noastre 
pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru 
buget, finanţe şi bănci. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au avizat favorabil proiectul 
de lege, cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.101 din 19 mai 2016 

privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune 
de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi 
funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor – PLx 
388/2019 a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea 
fondului fiind de competenţa Comisiei pentru industrii şi servicii şi Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, avizarea negativă a proiectului de lege. 
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Proiectul de Lege pentru completarea art.36 din Legea educaţiei 
fizice şi sportului nr.69/2000 – PLx 381/2019 a fost trimis comisiei noastre 
pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au avizat favorabil proiectul 
de lege, cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.45/2019 privind modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul îmbunătăţirilor funciare – PLx 392/2019 a fost 
trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competenţa Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice. 

În urma finalizării discuţiilor, membrii comisiei au avizat favorabil 
proiectul de lege, cu majoritate de voturi (2 abţineri). 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal – PLx 396/2019 a fost trimis comisiei 
noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei 
pentru buget, finanţe şi bănci. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au avizat negativ proiectul de 
lege, cu unanimitate de voturi. 

 
Documentul privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European şi Consiliu - Raport privind punerea în aplicare a strategiilor 

naţionale de integrare a romilor – COM (2019) 406 a fost trimis comisiei 
noastre pentru examinarea fondului. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 
hotărât, cu majoritate de voturi (o abţinere), întocmirea unui proiect de 
opinie favorabil promovării documentului supus dezbaterilor. 
 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – PLx 218/2019 a 
fost trimis comisiei noastre spre dezbatere pe fond. 

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate amendamente, care supuse 
votului, au fost admise. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, adoptarea cu amendamente a proiectului de lege. 
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Propunerea legislativă pentru completarea articolului 38 alineatul (3) 
din Legea-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice – Plx 176/2019 a fost trimisă comisiei noastre 
spre dezbatere pe fond. 

În cadrul discuţiilor au fost prezentate şi dezbătute amendamente, 
care supuse votului, au fost admise. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (3 abţineri), adoptarea cu amendamente a propunerii legislative. 
Acestea se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice – Plx 717/2018 a fost 
amânată pentru o şedinţă ulterioară, întrucât au fost prezentate 
amendamente care necesită o analizare a textului.  

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (21) în ziua de 1 octombrie 2019 a absentat domnul deputat 
Cristian-Gabriel Seidler (grup parlamentar USR). 

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, Alin Ionuţ 
Arsu, Mara-Daniela Calista, Adrian-Octavian Dohotaru, Petre Florin 
Manole, Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Eliza-Mădălina Peţa-
Ştefănescu, Claudiu-Vasile Răcuci, Cristian-George Sefer, Irinel-Ioan 
Stativă, Lia Olguţa Vasilescu, Dan Vîlceanu, Constantin-Cătălin Zamfira. 

 
În ziua de 2 octombrie 2019 au participat la dezbateri toţi membrii 

comisiei. 

 

  
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
Adrian Solomon     Violeta Răduţ  

 
 
 
 
 
 
 

Întocmit, 
Consultant parlamentar Cristina Turcu 
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