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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 

PROCES-VERBAL 
al lucrărilor Comisiei din 21, 22 și 23 noiembrie 2017 

 
 
În ziua de 21 noiembrie 2017, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.34/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2000 privind 
asistenţa socială a persoanelor vârstnice - PLx 481/2016 

2. Proiect de Lege pentru modificarea art.28 alin.(3) din Legea 
nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi a art.90 
alin.(3) din Legea nr.204/2006 privind pensiile facultative - PLx 
360/2017 

3. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.53/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - Codul 
muncii - PLx 365/2017 

4. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea 
unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri - PLx 
393/2017 

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.70/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr.160/1998 
pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar - PLx 
450/2017 

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.71/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru 
siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la 
frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru 
importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor 
sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile 
de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru 
controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din ţări terţe 
şi pentru controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor 
ale produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din ţări 
terţe - PLx 451/2017. 
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Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 
preşedintele comisiei. 

 
La dezbateri au participat, ca invitaţi:  

- d-na Lia Olguța Vasilescu – ministru, Ministerul Muncii și Justiției 
Sociale 

- d-l Ion Giurescu – vicepreședinte, Autoritatea de Supraveghere 
Financiară 

- d-na Adina Dragomir – director, Autoritatea de Supraveghere 
Financiară 

- d-na Georgeta Jugănaru – director, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
- d-l Eduard Corjescu – director, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
- d-na Elena Dobre – director, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
- d-na Dorina Vicol – expert, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
- d-l  Ciprian Dragomir – reprezentant, Confederația Națională Patronală 

„Concordia”. 
          

La începutul şedinţei, preşedintele comisiei, domnul deputat Adrian 
Solomon, a solicitat completarea ordinii de zi cu proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.59/2017 privind 
modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de 
serviciu – PLx 310/2017. Supusă votului, propunerea a fost acceptată cu 
unanimitate de voturi. 

Proiectul de lege a fost trimis comisiei noastre spre dezbatere pe 
fond, iar în cadrul discuțiilor au fost prezentate și dezbătute 
amendamente, care supuse votului, au fost admise. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (6 abțineri), adoptarea proiectului de lege cu 
amendamente. Acestea se regăsesc în raportul comisiei. 

  
Referitor la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.34/2016 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice – PLx 
481/2016, membrii comisiei au început dezbaterea pe articole. Supuse 
votului, amendamentele prezentate au fost fie admise, fie respinse, cu 
excepţia a două dintre acestea, asupra cărora reprezentanţii Ministerului 
Muncii şi Justiţiei Sociale au precizat că este necesar un punct de vedere 
din partea Ministerului Finanţelor Publice întrucât au impact financiar 
asupra bugetului de stat.  

Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea 
dezbaterilor asupra proiectului de lege şi invitarea la discuţii a unui 
reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea art.28 alin.(3) din Legea 

nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi a art.90 
alin.(3) din Legea nr.204/2006 privind pensiile facultative – PLx 360/2017 
a fost trimis comisiei noastre pentru dezbatere pe fond. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat. 
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Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.53/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 
- Codul muncii – PLx 365/2017 a fost trimis comisiei noastre pentru 
dezbatere pe fond. 

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

În urma finalizării discuţiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (7 voturi împotrivă), adoptarea proiectului de lege cu 
amendamente. Acestea se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.52/2011 privind 

exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri – PLx 
393/2017 a fost trimis comisiei noastre spre dezbatere pe fond. 

În urma analizării textului şi a documentelor însoţitoare, membrii 
comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (un vot împotrivă şi o 
abţinere), respingerea proiectului de lege. Motivele respingerii se regăsesc 
în raportul comisiei. 

 
Celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi au fost amânate pentru 

şedinţa următoare a comisiei. 
 

În data de 22 noiembrie 2017, lucrările au fost conduse de domnul 
deputat Adrian Solomon, preşedintele comisiei. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.70/2017 privind modificarea şi completarea Legii 
nr.160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic 
veterinar – PLx 450/2017 a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și Comisiei pentru 
sănătate și familie. 

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

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi 
pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la 
frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru 
importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor 
sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de 
aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru 
controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din ţări terţe şi 
pentru controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale 
produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din ţări terţe – 
PLx 451/2017, a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea 
fondului fiind de competența Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice. 
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au avizat favorabil proiectul 
de lege, cu unanimitate de voturi. 

 
În data de 23 noiembrie 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. 
 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (24) în ziua de 21 noiembrie 2017 au absentat Éva-Andrea Csép 
(grup parlamentar UDMR) şi Cristian-George Sefer (grup parlamentar 
PMP). 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Adrian 
Solomon – preşedinte, Mihăiţă Găină, Dumitru Oprea şi Silviu Vexler – 
vicepreşedinţi, Violeta Răduţ – secretar, Vasile Axinte, Mara-Daniela 
Calista, Ionela Viorela Dobrică, Adrian-Octavian Dohotaru, Luminiţa-Maria 
Jivan, Mara Mareş, Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Pavel 
Popescu, Anişoara Radu, Claudiu-Vasile Răcuci, Cristian-Gabriel Seidler, 
Irinel-Ioan Stativă, Eliza-Mădălina Ştefănescu, Lia Olguţa Vasilescu, 
Constantin-Cătălin Zamfira. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (24) în zilele de 22 şi 23 noiembrie 2017 au absentat Éva-Andrea 
Csép (grup parlamentar UDMR), Cristian-George Sefer (grup parlamentar 
PMP) şi 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, Violeta Răduţ – secretar, Vasile Axinte, Mara-Daniela 
Calista, Ionela Viorela Dobrică, Adrian-Octavian Dohotaru, Luminiţa-Maria 
Jivan, Mara Mareş, Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Pavel 
Popescu, Anişoara Radu, Claudiu-Vasile Răcuci, Irinel-Ioan Stativă, Eliza-
Mădălina Ştefănescu, Lia Olguţa Vasilescu, Constantin-Cătălin Zamfira. 

 
 

  
PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Adrian Solomon    Violeta Răduţ   

  

 

 

 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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