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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

 

 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 6, 7 și 8 martie 2018 

 
 
În data de 6 martie 2018, începând cu ora 10.00,  Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea 
ordine de zi: 
1. Proiect de Lege pentru modificarea art.66 alin.(4) din Legea nr.76/2002 

privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi simularea ocupării forţei de 
muncă – PLx 322/2017 

2. Propunere legislativă pentru modificarea art.66 alin.(4) din Legea nr.76 
din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă – Plx 527/2917 

3. Proiect de Lege privind exonerarea personalului plătit din fonduri 
publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială 
– PLx 477/2017 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Programului pentru stimularea 
angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria 
alimentară – PLx 586/2017 

5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale – 
Plx 594/2017 

6. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.317/2004 privind 
organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii - Pl-x 
596/2017 

7. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.303/2004 privind 
statutul judecătorilor şi procurorilor – Plx 598/2017 

8. Proiect de Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea 
operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere 
referitoare la perimetre petroliere offshore – PLx 33/2018 

9. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr.153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice – PLx 41/2018. 
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La dezbateri au participat ca invitaţi:  
- d-l Adrian Vlad Chiotan – președinte, Autoritatea Națională pentru 

Persoanele cu Dizabilități 
- d-l Robert Tudorache - Secretar de Stat, Ministerul Energiei 
- d-l George Sava - secretar general adjunct, Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale 
- d-na Aurora Luminița Jâjâie – director, Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale 
- d-na Ștefania Tașcu-Stavre - consilier juridic, Ministerul Apărării 

Naționale 
- d-na Ileana Petre - consilier juridic, Ministerul Justiției 
- d-l Mihai Cucu - consilier juridic, Ministerul Justiției 
- d-na Simona Bordeianu – consilier, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
- d-l Corneliu Condea – consilier, Ministerul Energiei 
- d-l Gavrilă Gheorghe – vicepreședinte, Confederația Sindicală Națională 

Meridian 
- d-l Sergiu Mihăilă – vicepreședinte, Federația ”APEHID” 
- d-l Dan Roșu - director executiv, Asociația Română a Concesionarilor 

Offshore din Marea Neagră 
- d-na Roxana Simona Iamandei-Parfene - director executiv, Asociația 

Română a Concesionarilor Offshore din Marea Neagră. 
 

 
În data de 6 martie 2018, începând cu ora 10.00, lucrările au fost 

conduse de domnul deputat Adrian Solomon, preşedintele comisiei. 
 
Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru modificarea 

art.66 alin.(4) din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru 
şomaj şi simularea ocupării forţei de muncă – PLx 322/2017, care a fost 
dezbătut împreună cu propunerea legislativă pentru modificarea art.66 
alin.(4) din Legea nr.76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor 
pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă – Plx 527/2017, 
întrucât au același obiect de reglementare.  

În cadrul dezbaterilor 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- 
PLx 322/2017 și respingerea propunerii legislative – Plx 527/2017. 
Amendamentele se regăsesc în raportul comisiei.  

 
Proiectul de Lege privind exonerarea personalului plătit din fonduri 

publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială – 
PLx 477/2017 a fost trimis comisiei noastre spre dezbatere pe fond. 
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În cadrul discuțiilor au fost prezentate și dezbătute amendamente, 
care, supuse votului, au fost admise. 

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

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Programului pentru stimularea 

angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria 
alimentară – PLx 586/2017 a fost trimis spre dezbatere pe fond atât 
comisiei noastre, cât și Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară și servicii specifice. 

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate și dezbătute 
amendamentele transmise printr-un raport preliminar de către Comisia 
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. De 
asemenea, au fost formulate noi amendamente care, supuse votului, au 
fost admise. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (un vot împotrivă și o abținere), adoptarea cu amendamente a 
proiectului de lege şi întocmirea unui raport preliminar ce va fi transmis 
Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii 
specifice în vederea reanalizării şi finalizării dezbaterilor. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative din domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale – 
Plx 594/2017 a fost trimisă comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea 
fondului fiind de competența Comisiei pentru apărare, ordine publică și 
siguranță națională.  

În urma discuțiilor, membrii comisiei au avizat favorabil propunerea 
legislativă, cu majoritate de voturi (două voturi împotrivă și o abținere). 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.317/2004 privind 

organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii - Plx 
596/2017 a fost trimisă comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea 
fondului fiind de competența Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au avizat negativ propunerea 
legislativă, cu unanimitate de voturi. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.303/2004 privind 

statutul judecătorilor şi procurorilor – Plx 598/2017  a fost trimisă comisiei 
noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei 
juridice, de disciplină și imunități. 

În urma discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea negativă a  propunerii legislative. 
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Proiectul de Lege privind unele măsuri necesare pentru 
implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri 
petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore – PLx 33/2018 a fost 
trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competența Comisiei pentru industrii și servicii. 

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

În data de 6 martie 2018, începând cu ora 14.00, Comisia și-a 
continuat lucrările având pe ordinea de zi proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2017 pentru 
modificarea şi completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice – PLx 41/2018. 

 
La dezbateri au participat ca invitați: 

- d-l Dan Dumitrescu – Secretar de Stat, Ministerul Sănătății 
- d-l Eleodor Mandreș – Secretar de Stat, Ministerul Finanțelor Publice 
- d-na Anca Iordache – director general, Ministerul Finanțelor Publice 
- d-l Răzvan Grecu – director-general adjunct, Ministerul Afacerilor 

Interne  
- d-na Elena Ispas – director, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
- d-l Ion Gibescu – consilier, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
- d-l Florin Jianu – șeful Direcției generale financiar-contabile, Ministerul 

Apărării Naționale 
- d-l Marius Nistor – președinte, Federația Sindicală din Învățământ 

”Spiru Haret” 
- d-l Gheorghe Chiș – președinte, Federația Națională Sindicală 

„Ambulanța” 
- d-l Dumitru Coarnă – președinte, Sindicatul Național al Polițiștilor și 

Personalului Contractual 
- d-l Sorin Stan – președinte, Federația Columna 
- d-l Lucian Puiu – secretar general, Federația Columna 
- d-l Sorin Dumitrașcu – președinte, Federația Sindicatelor din 

Penitenciare 
- d-l Iulian Pope – prim-vicepreședinte, Federația Sanitas din România 
- d-l Mircea Ciocan – vicepreședinte, Federația Sanitas din România. 
 

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

Proiectul de lege a fost trimis comisiei noastre spre dezbatere pe 
fond. În cadrul dezbaterilor au fost prezentate și dezbătute amendamente, 
care au fost fie admise, fie respinse. 



 

5/6

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

 
În zilele de 7 și 8 martie  2018,  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 (23) în ziua de 6 martie 2018 au absentat următorii deputaţi: 
Dumitru Oprea (grup parlamentar PNL), Mara-Daniela Calista (grup 
parlamentar PNL), Cristian-George Sefer (grup parlamentar PMP) şi Lia 
Olguţa Vasilescu (grup parlamentar PSD). 

Conform prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, în locul 
domnului deputat Dumitru Oprea a participat domnul deputat Florin 
Roman, în locul doamnei deputat Mara-Daniela Calista au participat 
domnul deputat Dan Vîlceanu (între orele 14.00-16.30) şi doamna deputat 
Mara Mareş (între orele 16.30-17.30), iar în locul doamnei deputat Lia 
Olguţa Vasilescu a participat domnul deputat Aurel Căciulă. 

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, Ionela Viorela 
Dobrică, Adrian-Octavian Dohotaru, Luminiţa-Maria Jivan, Eugen Neaţă, 
Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Pavel Popescu, Anişoara Radu, Claudiu-Vasile 
Răcuci, Cristian-Gabriel Seidler, Irinel-Ioan Stativă, Eliza-Mădălina 
Ştefănescu, Constantin-Cătălin Zamfira. 

 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (23) în ziua de 7 martie 2018 au absentat următorii deputaţi: 
Dumitru Oprea (grup parlamentar PNL), Mara-Daniela Calista (grup 
parlamentar PNL), Pavel Popescu (grup parlamentar PNL), Cristian-George 
Sefer (grup parlamentar PMP) şi Lia Olguţa Vasilescu (grup parlamentar 
PSD). 

Conform prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, în locul 
domnului deputat Dumitru Oprea a participat domnul deputat Florin 
Roman, în locul doamnei deputat Mara-Daniela Calista a participat domnul 
deputat Dan Vîlceanu, iar în locul domnului deputat Pavel Popescu a 
participat doamna deputat Antoneta Ioniţă, între orele 15.00-16.00. 
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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, Ionela Viorela 
Dobrică, Adrian-Octavian Dohotaru, Luminiţa-Maria Jivan, Eugen Neaţă, 
Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Pavel Popescu, Anişoara Radu, Claudiu-Vasile 
Răcuci, Cristian-Gabriel Seidler, Irinel-Ioan Stativă, Eliza-Mădălina 
Ştefănescu, Constantin-Cătălin Zamfira. 

 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (23) în ziua de 8 martie 2018 au absentat următorii deputaţi: 
Dumitru Oprea (grup parlamentar PNL), Mara-Daniela Calista (grup 
parlamentar PNL), Cristian-George Sefer (grup parlamentar PMP),  
Cristian-Gabriel Seidler (grup aprlamentar USR) şi Lia Olguţa Vasilescu 
(grup parlamentar PSD). 

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, Ionela Viorela 
Dobrică, Adrian-Octavian Dohotaru, Luminiţa-Maria Jivan, Eugen Neaţă, 
Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Pavel Popescu, Anişoara Radu, Claudiu-Vasile 
Răcuci, Irinel-Ioan Stativă, Eliza-Mădălina Ştefănescu, Constantin-Cătălin 
Zamfira. 

 

  
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
ADRIAN SOLOMON    VIOLETA RĂDUŢ 

    

 

 

 

 

 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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