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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 

PROCES-VERBAL 
al lucrărilor comisiei din 17, 18 și 19 octombrie 2017 

 
  
 

În ziua de 17 octombrie 2017, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Propunere legislativă privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor 

profesionale – Plx 750/2015 
2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia 
lunară pentru creşterea copiilor – PLx 86/2017 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.23/2017 pentru modificarea Legii dialogului social nr.62/2011 şi a 
art.11 alin.(2) lit.c) din Legea nr.248/2013 privind organizarea şi 
funcţionarea Consiliului Economic şi Social – PLx 185/2017 

 
La dezbateri au participat ca invitați: 

- d-l Adrian Rîndunică – Secretar de Stat, Ministerul Muncii și Justiției 
Sociale 

- d-na Tania Grigore – director, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
- d-na Mihaela Grecu – director, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 
președintele comisiei. 

 
Propunerea legislativă privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor 

profesionale – Plx 750/2015 a fost trimisă comisiei noastre spre dezbatere 
pe fond. În cadrul dezbaterilor, membrii comisiei au amânat propunerea 
legislativă pentru o ședință ulterioară, pentru o analiză mai aprofundată a 
textului. 
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Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară 
pentru creşterea copiilor – PLx 86/2017 a fost trimis comisiei noastre spre 
dezbatere pe fond. 

În urma discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, respingerea proiectului de lege. Motivele respingerii se regăsesc în 
raportul comisiei. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.23/2017 pentru modificarea Legii dialogului social 
nr.62/2011 şi a art.11 alin.(2) lit.c) din Legea nr.248/2013 privind 
organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social – PLx 185/2017 
a fost trimis comisiei noastre spre dezbatere pe fond. 

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

 
În ziua de 18 octombrie 2017, Comisia pentru muncă și protecție 

socială și-a desfășurat lucrările având pe ordinea de zi: 
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.32/2017 pentru modificarea Legii nr.186/2016 privind unele măsuri 
în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de 
pensii – PLx 215/2017 

2. Propunere legislativă privind restituirea diferenţelor salariale 
personalului din sectorul bugetar, determinate de măsurile de reducere 
salariale dispuse în temeiul art.1 din Legea nr.118/2010 - Plx 279/2017 

3. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 
privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP) – COM 
(2017) 343. 

 
La dezbateri au participat ca invitați: 

- d-na Georgeta Jugănaru – director, Ministerul Muncii și Justiției 
Sociale 

- d-na Gabriela Doina Stăncioiu – consilier, Ministerul Finanțelor 
Publice. 

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

președintele comisiei. 
 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.32/2017 pentru modificarea Legii nr.186/2016 privind unele 
măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public 
de pensii – PLx 215/2017 a fost trimis comisiei noastre spre dezbatere pe 
fond. 

În cadrul discuțiilor, au fost prezentate și dezbătute amendamente, 
care supuse votului, au fost admise. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea cu amendamente a proiectului de lege. 
Acestea se regăsesc în raportul comisiei.  
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Propunerea legislativă privind restituirea diferenţelor salariale 
personalului din sectorul bugetar, determinate de măsurile de reducere 
salariale dispuse în temeiul art.1 din Legea nr.118/2010 - Plx 279/2017 a 
fost trimisă spre dezbatere pe fond comisiei noastre şi Comisiei pentru 
buget, finanţe şi bănci.  

În urma discuţiilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, respingerea propunerii legislative şi transmiterea unui raport 
preliminar cu soluţia adoptată către Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, 
în vederea finalizării dezbaterilor şi întocmirii raportului comun. 
 

Documentul privind propunerea de Regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului privind un produs paneuropean de pensii 
personale (PEPP) – COM (2017) 343 a fost trimis comisiei în vederea 
examinării fondului și verificarea respectării subsidiarității. 

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate motivele care au dus la 
apariţia acestui document. Astfel, s-a spus că produsul paneuropean de 

pensii personale (PEPP) este unul dintre pașii cuprinși în Planul de acțiune 
al Comisiei privind uniunea piețelor de capital și se presupune că va 
direcționa economiile către investiții pe termen  lung, ceea ce va conduce 
la realizarea obiectivelor Planului de investiții, piața unică de capital 
constituind al treilea pilon al Planului Junker.   

Propunerea de regulament este însoțită de o Recomandare a Comisiei 
cu privire la tratamentul fiscal al produselor de pensii personale, inclusiv al 
PEPP, prin care statele membre sunt încurajate să acorde PEPP – chiar 
dacă nu sunt îndeplinite integral criteriile naționale pentru acordarea unor 
avantaje fiscale – tratament egal cu cel al produselor naționale deja 
existente și să facă schimb de bune practici în domeniu.  

Deoarece obiectivele regulamentului - îmbunătățirea protecției 
deponenților în PEPP și creșterea încrederii acestora în PEPP - nu pot fi 
realizate în mod satisfăcător de către statele membre, ci la nivelul Uniunii, 
aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității 
astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este 
prevăzut la articolul 5, regulamentul propus nu depășește ceea ce este 
necesar pentru realizarea acestor obiective. 

Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui proiect de opinie 
favorabilă, care va fi transmis Comisiei pentru afaceri europene potrivit 
procedurilor prevăzute în Regulamentul Camerei Deputaţilor. 

 
În ziua de 19 octombrie 2017, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu individual, 
fiind distribuite membrilor comisiei materialele documentare asupra 
proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei din săptămâna următoare. 
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Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (22) în ziua de 17 octombrie 2017 au absentat doamna deputat 
Rovana Plumb (grup parlamentar PSD), 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, 
Luminiţa-Maria Jivan, Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Pavel 
Popescu, Anişoara Radu, Cristian-Gabriel Seidler, Irinel-Ioan Stativă, 
Constantin-Cătălin Zamfira. 

 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (22) în zilele de 18 şi 19 octombrie 2017 au absentat domnul 
deputat Dumitru Oprea (grup parlamentar PNL) - delegaţie, doamna 
deputat Rovana Plumb (grup parlamentar PSD), 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. 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Adrian 
Solomon – preşedinte, Mihăiţă Găină 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, Pavel Popescu, Anişoara 
Radu, Irinel-Ioan Stativă, Constantin-Cătălin Zamfira. 

 
 
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
ADRIAN SOLOMON    VIOLETA RĂDUŢ  

    

 

 

 

 

 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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