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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 

PROCES-VERBAL 
al lucrărilor comisiei din 13, 14, 15 și 16 martie 2017 

 
 

În perioada 13 - 16 martie 2017, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi: 
1. Proiect de Lege 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 

2. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.188/199 privind Statutul 
funcţionarilor publici – Plx 556/2015 

3. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind 
sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale – Plx 
362/2016 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.26/2016 pentru modificarea Legii nr.227/2010 privind alocaţia 
pentru susţinerea familiei – Plx 450/2016 

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.1 din Legea 
nr.490/2004 privind stimularea financiară a personalului care 
gestionează fonduri comunitare – Plx 461/2016 

6. Proiect de Lege pentru completarea art.9 al Titlului XI din Legea 
nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, 
precum şi unele măsuri adiacente – Plx 896/2015 

7. Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului 
General pentru Situaţii de Urgenţă – Plx 106/2017 

8. Propunere legislativă referitoare la modificarea şi completarea Legii 
nr.215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale cu modificările 
şi completările ulterioare precum şi a Legii nr.393 din 28 septembrie 
2004 privind Statutul aleşilor locali cu modificările şi completările 
ulterioare – Plx 108/2017 
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9. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.11/2017 privind organizarea şi funcţionarea Agentului 
guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, precum şi 
pentru Curtea de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb – Plx 
152/2017 

10. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - 
Programul de lucru al Comisiei pentru 2017 - Construirea unei Europe 
care le oferă cetățenilor săi protecție, îi ajută să își afirme drepturile și 
îi apără – COM (2016) 710 

11. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - 
Următorii pași către un viitor european durabil - Acțiunea europeană 
pentru durabilitate - COM (2016) 739. 

 
În data de 13 martie 2017, lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Adrian Solomon, preşedintele comisiei. 
 
La dezbateri au participat ca invitaţi:  
- d-l Cristian Cosmin – Secretar de Stat, Ministerul Muncii și 

Justiției Sociale 
- d-l Petru Andea – Secretar de Stat, Ministerul Educației Naționale 
- d-l Tiberiu Gabriel Oprescu - președinte, Autoritatea Națională 

pentru Calificări 
- d-na Tania Grigore – director, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
- d-na Carmen Briciu – șef serviciu, Ministerul Muncii și Justiției 

Sociale 
- d-na Aurica Leancă – consilier, Ministerul Muncii și Justiției 

Sociale 
- d-l Nicolae Postăvaru – reprezentant Autoritatea Națională pentru 

Calificări. 
 

Proiectul de Lege 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 a fost trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei 
noastre, cât și Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport. 

În cadrul dezbaterilor, s-a precizat că proiectul de lege a fost 
transmis Camerei Deputaţilor în calitate de primă Cameră sesizată, 
termenul de adoptare tacită fiind data de 14 martie 2017. 

Întrucât, pe parcursul mai multor şedinţe, membrii comisiei nu au 
reuşit finalizarea dezbaterilor, s-a hotărât să se solicite prelungirea acestui 
termen.  
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Astfel, reprezentanţii celor două ministere vor putea avea întâlniri de 
lucru cu scopul finalizării textelor asupra cărora au apărut controverse şi 
prezentării unei forme finale celor două comisii parlamentare. 

În acest sens, membrii comisiei au propus amânarea proiectului de 
lege pentru a fi discutat în şedinţă comună cu Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport. 

Supusă votului, propunerea de amânare a fost acceptată cu 
unanimitate de voturi.  

 
În ziua de 14 martie 2017, lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Adrian Solomon, preşedintele comisiei. 
 
La dezbateri au participat ca invitați: 

‒ d-l Cristian Cosmin – Secretar de Stat, Ministerul Muncii și Justiției 
Sociale 

‒ d-l Cătălin Olteanu – Secretar de Stat, Ministerul Finanțelor Publice 
‒ d-l Mihai Dan Chirică – Secretar de Stat, Ministerul Afacerilor Interne 
‒ d-l Angel Gheorghiu – Subsecretar de Stat, Ministerul Dezvoltării 

Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene 
‒ d-na Carmen Drăgan – secretar general, Agenția Națională a 

Funcționarilor Publici 
‒ d-na Aurora Jajaie – director, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
‒ d-na Georgeta Jugănaru – director, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
‒ d-na Mihaela Grecu - director, Ministerul Muncii și Justiției Sociale  
‒ d-na Domnica Focșăneanu – șef serviciu, Ministerul Dezvoltării 

Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene 
‒ d-na Niculina Dincă – șef serviciu, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 

Rurale. 
 

La începutul şedinţei, domnul preşedinte Adrian Solomon a propus 
introducerea pe ordinea de zi a proiectului de Lege pentru completarea 
art.9 al Titlului XI din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile 
proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente – Plx 896/2015, 
la solicitarea iniţiatorilor. 

 
Dezbaterile au început cu Legea pentru modificarea Legii nr.188/199 

privind Statutul funcţionarilor publici – Plx 556/2015, care a fost trimisă 
spre reexaminare comisiei noastre, Comisiei pentru administrație publică 
și amenajarea teritoriului și Comisiei juridice, de disciplină și imunități ca 
urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.667/2016 referitoare la 
excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.I pct.2 din Legea pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici. 
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea legii cu amendamente. Acestea se 
regăsesc în raportul preliminar întocmit și transmis celorlalte două comisii 
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sesizate pe fond, în vederea finalizării dezbaterilor și întocmirii raportului 
comun. 

 
Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale –  
Plx 362/2016 a fost trimisă comisiei noastre spre dezbatere pe fond. 

În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au respins 
propunerea legislativă, cu majoritate de voturi (2 abțineri). Motivele 
respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Proiectul  de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.26/2016 pentru modificarea Legii nr.227/2010 privind 
alocaţia pentru susţinerea familiei – Plx 450/2016 a fost trimis spre 
dezbatere pe fond comisiei noastre. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată 
de Senat.  

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.1 din Legea 

nr.490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează 
fonduri comunitare – Plx 461/2016 a fost trimis comisiei noastre spre 
dezbatere pe fond. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată 
de Senat. 

 
Proiectul de Lege pentru completarea art.9 al Titlului XI din Legea 

nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi 
unele măsuri adiacente – Plx 896/2015 a fost trimis spre dezbatere pe 
fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei juridice, de disciplină și 
imunități. 

În cadrul discuţiilor a fost prezentat raportul preliminar transmis de 
către Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să adopte proiectul de lege cu amendamente. 
Acestea se regăsesc în raportul comun întocmit de cele două comisii. 

 
Celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi au fost amânate pentru 

ședința următoare a comisiei. 
 
În data de 14 martie 2017, începând cu ora 15.00, a avut loc o 

întâlnire de lucru a membrilor comisiei noastre cu reprezentanţi ai 
Federaţiei Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale - 
FONSS, Confederaţiei Caritas, Federaţiei Organizaţiilor Neguvernamentale 
pentru Protecţia Copilului (FONPC), Federaţiei Dizabnet (a furnizorilor de 
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servicii sociale pentru persoane cu dizabilităţi) şi Coaliţiei SenioriNet (a 
furnizorilor de servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele 
vârstnice). 

Întâlnirea a avut ca temă reducerea subvenţiilor pentru anul 2017, 
care sunt acordate ONG-urilor în baza Legii nr.34/1998 şi problemele cu 
care se confruntă furnizorii de servicii sociale. 

 
La dezbateri au participat ca invitați: 

- d-l Gabriel Petrea – ministru, Ministerul Consultării Publice și Dialogului 
Social 

- d-l Adrian Dobre – Secretar de Stat, Ministerul Muncii și Protecției 
Sociale 

- d-na Mihaela Grecu – director, Ministerul Muncii și Protecției Sociale 
- d-na Mihaela Kanovits – șef serviciu, Ministerul Muncii și Protecției 

Sociale 
- d-na Noemi Abram – director executiv, Fundația Creștină Diakonia 
- d-na Diana Chiriacescu – director, Federaţia Organizaţiilor 

Neguvernamentale pentru Servicii Sociale 
- d-na Doina Crângașu – director executiv, Confederația Caritas România 
- d-na Andreea Enache – director executiv, Federația Dizabnet 
- d-na Ramona Gotteszman – director, Federaţia Organizaţiilor 

Neguvernamentale pentru Protecţia Copilului. 
 

În data de 15 martie 2017, lucrările comisiei au fost conduse de 
domnul deputat Adrian Solomon, președintele comisiei. 

 
La dezbateri au participat ca invitați: 

‒ d-l Mihai Dan Chirică – Secretar de Stat, Ministerul Afacerilor Interne 
‒ d-l Angel Gheorghiu – Subsecretar de Stat, Ministerul Dezvoltării 

Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene 
‒ d-na Domnica Focșăneanu – șef serviciu, Ministerul Dezvoltării 

Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. 
 

Dezbaterile au început cu propunerea legislativă privind organizarea 
şi funcţionarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă – Plx 
106/2017, care a fost trimisă comisiei noastre spre avizare, dezbaterea 
fondului fiind de competența Comisiei pentru apărare, ordine publică și 
siguranță națională și Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului.  

În urma discuțiilor, membrii comisiei, cu unanimitate de voturi, au 
dat un aviz negativ propunerii legislative. 
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 Propunerea legislativă referitoare la modificarea şi completarea Legii 
nr.215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi 
completările ulterioare precum şi a Legii nr.393 din 28 septembrie 2004 
privind Statutul aleşilor locali cu modificările şi completările ulterioare – 
Plx 108/2017 a fost trimisă comisiei noastre spre avizare, dezbaterea 
fondului fiind de competența Comisiei juridice, de disciplină și imunități și 
Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului. 

În urma discuțiilor, membrii comisiei, cu unanimitate de voturi, au 
dat un aviz negativ propunerii legislative. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.11/2017 privind organizarea şi funcţionarea Agentului 
guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, precum şi 
pentru Curtea de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb – PLx 
152/2017 a fost trimis comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind 
de competența Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei 
pentru politică externă. 

În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma 
prezentată de Senat.  

 
În ziua de 16 martie 2017, lucrările comisiei au fost conduse de 

domnul deputat Adrian Solomon, președintele comisiei. 
 
Referitor la cele două comunicări ale Comisiei Europene aflate pe 

ordinea de zi a comisiei, respectiv COM (2016) 710 și COM (2016) 739 s-a 
precizat că acestea au fost trimise comisiei noastre în conformitate cu 
prevederile art.173 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, pentru 
examinarea fondului. 

În urma discuțiilor, membrii comisiei au solicitat amânarea acestora 
pentru o ședință ulterioară, întrucât, din partea Ministerului Afacerilor 
Externe, nu a participat la dezbateri nici un reprezentant.  

Supusă votului, propunerea de amânare a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 

 
 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (21) în zilele de 13, 15 şi 16 martie 2017 au absentat doamna 
deputat Luminiţa-Maria Jivan (grup parlamentar PSD), doamna deputat 
Rovana Plumb (grup parlamentar PSD) – ministru, domnul deputat 
Cristian-George Sefer (grup parlamentar PMP), domnul deputat Cristian-
Gabriel Seidler (grup parlamentar USR) şi doamna deputat 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, 
Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Anişoara Radu, Irinel-Ioan 
Stativă, Constantin-Cătălin Zamfira. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (21) în ziua de 14 martie 2017 au absentat doamna deputat 
Luminiţa-Maria Jivan (grup parlamentar PSD), doamna deputat Rovana 
Plumb (grup parlamentar PSD) – ministru, domnul deputat Cristian-
George Sefer (grup parlamentar PMP) şi doamna deputat 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, 
Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Anişoara Radu, Cristian-Gabriel 
Seidler, Irinel-Ioan Stativă, Constantin-Cătălin Zamfira. 

 
 
 

PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Adrian Solomon     Éva Andrea Csép  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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