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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 

PROCES-VERBAL 
al lucrărilor comisiei din 3 și 4 mai 2017 

 
 

În ziua de 3 mai 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.9/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, precum şi pentru 
modificarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.32/2015 
privind înfiinţarea Gărzilor forestiere – PLx 270/2016 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.4/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art.IV din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.51/2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor silvice, precum şi pentru stabilirea de măsuri în 
acordarea unor beneficii de asistenţă socială – PLx 151/2017 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.16/2016 pentru completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor 
măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin 
concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, 
precum şi alte măsuri – PLx 324/2016. 

 
La dezbateri au participat ca invitați: 
- d-na Mihaela Grecu – director, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
- d-na Simona Bordeianu – șef serviciu, Ministerul Muncii și Justiției 

Sociale 
- d-l Cornel Bobâlcă – consilier, Ministerul Energiei. 

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele comisiei. 
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Dezbaterile au început cu proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2016 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind 
protecţia mediului, precum şi pentru modificarea art.3 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere – 
PLx 270/2016, care a fost retrimis de către Plenul Camerei Deputaților, în 
vederea reexaminării fondului și întocmirii unui nou raport.  

În cadrul discuțiilor, membrii comisiei au propus amânarea 
proiectului de lege pentru o ședință ulterioară, întrucât reprezentanții 
Ministerului Apelor și Pădurilor nu au participat la dezbateri.  

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.4/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art.IV din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.51/2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor silvice, precum şi pentru stabilirea de măsuri în acordarea 
unor beneficii de asistenţă socială – PLx 151/2017 a fost trimis spre 
dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei și-au însușit soluțiile 
adoptate de Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 
servicii specifice și Comisia juridică, de disciplină și imunități și au hotărât, 
cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma 
prezentată de Senat.  

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.16/2016 pentru completarea anexei la Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 
a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate 
prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, 
precum şi alte măsuri – PLx 324/2016 a fost retrimis comisiei de către 
plenul Camerei Deputaţilor, în vederea reexaminării și întocmirii unui nou 
raport.  

În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, menținerea soluției inițiale, de adoptare a 
proiectului de lege în forma prezentată de Senat. 

 
Începând cu ora 15.00, a avut loc o întâlnire de lucru între membrii 

comisiei noastre și reprezentanții Confederației Sindicale Naționale 
„Meridian”, având ca temă iniţiativa legislativă privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice. 
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La începutul dezbaterilor, domnul deputat Adrian Solomon, 
președintele comisiei, a făcut un apel la adresa partenerilor sociali de a 
consulta grilele cu atenție și de a prezenta, punctual, eventuale funcții 
care nu au fost incluse în grilele de salarizare. 

Reprezentanții organizaţiilor sindicale ale polițiștilor, ale polițiștilor 
locali, ale funcționarilor și personalului contractual din administrația 
centrală și locală, ale personalului din domeniul culturii, „Apele Romane”, 
Protecția Consumatorului, unitățile subordonate Ministerului Agriculturii,  
au prezentat pe scurt situațiile specifice și probleme cu care se confruntă 
angajații din fiecare domeniu de referință.  

În cadrul discuțiilor, au fost prezentate propuneri de amendamente 
si punctele de vedere ale organizaţiilor afiliate din sectorul bugetar. Toate 
propunerile venite din partea reprezentanților organizațiilor sindicale cu 
privire la forma actuală a textului de lege, vor fi centralizate la 
secretariatul Comisiei pentru muncă și protecție socială, urmând a fi 
reanalizate și dezbătute la nivelul comisiei, după finalizarea dezbaterilor 
din Senat. 

 
În ziua de 4 mai 2017, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu individual, fiind 
distribuite membrilor comisiei materiale documentare suplimentare asupra 
proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei din săptămâna următoare. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (21) în ziua de 3 mai 2017 a absentat doamna deputat Rovana 
Plumb (grup parlamentar PSD) – ministru, iar în data de 4 mai 2017 au 
absentat doamna deputat Rovana Plumb (grup parlamentar PSD) – 
ministru şi 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, Vasile Axinte, 
Mara-Daniela Calista, Ionela Viorela Dobrică, Adrian-Octavian Dohotaru, 
Luminiţa-Maria Jivan, Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Anişoara 
Radu, Cristian-George Sefer, Irinel-Ioan Stativă, Lia Olguţa Vasilescu, 
Constantin-Cătălin Zamfira. 

 
 

PREŞEDINTE, 
Adrian Solomon 

SECRETAR, 
Csép Éva Andrea 

 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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