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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 

 

 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 27 și 29 martie 2018 
 
 
În data de 27 martie 2018, Comisia pentru muncă şi protecţie 

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

nr.109/2017 privind înfiinţarea Centrului Cultural "Sala Palatului" şi 
pentru stabilirea unor măsuri care să asigure funcţionarea acestuia – 
PLx 127/2018 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.115/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative – 
PLx 131/2018 

3. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 
financiare – Plx 136/2018 

4. Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
transparenţa și previzibilitatea condiţiilor de muncă în Uniunea 
Europeană – COM (2017)797 

5. Propunere de Recomandare a Consiliului privind promovarea valorilor 
comune, a educaţiei favorabile incluziunii și a dimensiunii europene a 
predării - COM  (2018) 23 

6. Propunere de Recomandare a Consiliului privind competenţele-cheie 
pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii - COM  (2018) 24. 

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele comisiei. 
 
La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Alexandru Pugna - Secretar de Stat, Ministerul Culturii și Identității 
Naționale 
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- d-na Gabriela Nicu – consilier, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
- d-na Ana-Maria Rădulescu – consilier, Ministerul Muncii și Justiției 

Sociale. 
 
Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2017 privind înfiinţarea 
Centrului Cultural "Sala Palatului" şi pentru stabilirea unor măsuri care să 
asigure funcţionarea acestuia – PLx 127/2018, care a fost trimis comisiei 
noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei 
pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisiei pentru 
cultură, arte și mijloace de informare în masă. 

În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 
invitaţii. În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege.  

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.115/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative – PLx 131/2018 a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au avizat favorabil proiectul 
de lege, cu majoritate de voturi (un vot împotrivă), în forma prezentată de 
Senat. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 

nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare 
– Plx 136/2018 a fost trimisă comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea 
fondului fiind de competența Comisiei pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative, în forma 
prezentată.  
 

Documentul privind propunerea de Directivă a Parlamentului 
European şi a Consiliului privind transparenţa și previzibilitatea condiţiilor 
de muncă în Uniunea Europeană – COM (2017) 797 a fost trimis comisiei 
în vederea examinării fondului. 

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate motivele care au dus la 
aparația acestui document. Astfel, s-a precizat că în contextul schimbărilor 
substanțiale înregistrate pe piața muncii și a apariției noilor forme de 
angajare (contracte atipice – contracte permanente de muncă cu fracțiune 
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de normă, contracte temporare cu fracțiune de normă și cu normă 
întreagă) este nevoie de completarea și modernizarea obligațiilor existente 
de informare a fiecărui lucrător cu privire la condițiile sale de muncă şi 
crearea unor standarde minime pentru a asigura faptul că toți lucrătorii, 
inclusiv cei cu contracte de muncă atipice, beneficiază de predictibilitatea 
și securitatea relațiilor de muncă. 

Obiectivul directivei este de a promova o ocupare mai sigură și mai 
previzibilă a forței de muncă, asigurând în același timp adaptabilitatea 
pieței muncii și îmbunătățind condițiile de trai și de muncă.  

Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, opinia membrilor 
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială este favorabilă promovării 
documentului supus dezbaterilor. Membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui proiect de opinie, care va fi 
transmis Comisiei pentru afaceri europene.  

 
Documentul privind propunerea de Recomandare a Consiliului 

privind promovarea valorilor comune, a educaţiei favorabile incluziunii și a 
dimensiunii europene a predării - COM  (2018) 23  a fost trimis comisiei în 
vederea examinării fondului. 

Obiectivul recomandării este de a promova valorile comune, 
educația favorabilă incluziunii și o dimensiune europeană a predării. 
Recomandarea este complementară activității desfășurate în prezent de 
Comisie în ceea ce privește punerea în aplicare a Pilonului european al 

drepturilor sociale, în sensul că oferă un sprijin întărit „dreptului la 

educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții favorabile incluziunii și 

de înaltă calitate pentru a dobândi și a menține competențe care îi permit 

[oricărei persoane] să participe deplin în societate și să gestioneze cu 

succes tranzițiile pe piața forței de muncă”. 
Inițiativa nu propune nici o extindere a competenței de reglementare 

a UE sau a angajamentelor cu caracter obligatoriu care revin statelor 
membre. Statele membre vor decide, în conformitate cu situația de pe 
plan național, modul în care vor pune în aplicare recomandarea Consiliului.  

Propunerea consolidează înțelegerea comună a valorilor, a educației 
favorabile incluziunii și a dimensiunii europene a predării, demonstrând 
modul în care pot fi promovate acestea prin educație. Ea permite statelor 
membre și Comisiei să facă schimb de informații și de bune practici și să 
elaboreze politici atât la nivel național, cât și la nivelul UE. Măsura este 
considerată proporțională întrucât angajamentele pe care și le vor asuma 
statele membre au un caracter voluntar, iar fiecare stat membru decide ce 
abordare adoptă pentru a pune în practică acțiunile menite să promoveze 
valorile comune, educația favorabilă incluziunii și o dimensiune europeană 
a predării.  
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Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, opinia membrilor 
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială este favorabilă promovării 
documentului supus dezbaterilor. Membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui proiect de opinie, care va fi 
transmis Comisiei pentru afaceri europene. 

 
Documentul privind propunerea de Recomandare a Consiliului 

privind competenţele-cheie pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii - COM  
(2018) 24  a fost trimis comisiei în vederea examinării fondului. 

Obiectivul prezentei recomandări este de a îmbunătăți dezvoltarea 
de competențe-cheie pentru toți cetățenii și pe tot parcursul vieții, precum 
și de a promova măsurile necesare în vederea atingerii acestui obiectiv. 
Acesta încurajează statele membre să pregătească mai bine cetățenii 
pentru schimbările de pe piața muncii și pentru o cetățenie activă în 
societăți mai diverse, mai mobile, mai digitale și mai globale, dezvoltând 
învățarea în toate etapele vieții. Recomandarea promovează în special 
investirea în competențele de bază, competențele digitale și 
antreprenoriale, precum și în competențele lingvistice necesare pentru a 
permite tuturor să participe activ în societate și în economie.  

Recomandarea solicită investiții şi în competențele STIM (științe, 
tehnologie, inginerie și matematică) pentru a promova înțelegerea 
științifică și pentru a spori atractivitatea unei cariere în domeniile STIM. 
Propunerea de recomandare înlocuiește Recomandarea privind 
competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții adoptată de 
Parlamentul European și Consiliu în 2006 (2006/962/CE). 

Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, opinia membrilor 
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială este favorabilă promovării 
documentului supus dezbaterilor. Membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui proiect de opinie, care va fi 
transmis Comisiei pentru afaceri europene.  

 
În data de 29 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 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 27 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) - ministru. 
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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 29 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 parlamentar USR) şi 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, 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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