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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

 
SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 25, 26 şi 27 septembrie 2018 
 
 
În perioada 25 – 27 septembrie 2018, Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.416/2001 privind venitul minim garantat – Plx 398/2018 
2. Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) şi (2) ale articolului 64 din 

Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului 
- PLx 458/2018 

3. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.103/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
din domeniul asigurărilor sociale – Plx 465/2018 

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.50/2018 privind implementarea Programului guvernamental 
"INVESTEŞTE ÎN TINE" – PLx 474/2018. 

 
La dezbateri au participat ca invitaţi:  

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

- d-na Mihaela Grecu – director, Ministerul Muncii și Justiției Sociale; 
- d-na Georgeta Jugănaru – director, Ministerul Muncii și Justiției Sociale; 
- d-na Alina Manera - donsilier juridic, Autoritatea Națională pentru 

Protecția Drepturilor Copilului și Adopție. 
 
În data de 25 septembrie 2018, lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Adrian Solomon, preşedintele comisiei. 
 
Dezbaterile au început cu propunerea legislativă pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat – Plx 
398/2018. 
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În cadrul discuţiilor s-a precizat că prin măsurile propuse se  
urmăreşte ca 50% din valoarea ajutorului social să fie plătit sub forma 
tichetului pentru ajutor social, a cărui destinaţie să fie exclusiv aceea de 
achiziţionare a produselor alimentare. 

Au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi invitaţii. În urma 
dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât amânarea cu 2 săptămâni a 
propunerii legislative şi reanalizarea, la nivelul ministerului, a posibilităţii 
de a plăti ajutorul social sub formă de tichete, eventual prin modificarea 
legislaţiei existente referitoare la acordarea de tichete de valoare. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(1) şi (2) ale articolului 64 

din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului 
- PLx 458/2018, a fost dezbătut în prezenţa reprezentanţilor Ministerului 
Muncii şi Justiţiei Sociale şi ai Autorităţii Naționale pentru Protecția 
Drepturilor Copilului și Adopție.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea acestuia în forma prezentată. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 

nr.103/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul asigurărilor sociale – Plx 465/2018, a fost dezbătut în prezenţa 
reprezentanţilor Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative. Motivele 
respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.50/2018 privind implementarea Programului guvernamental 
"INVESTEŞTE ÎN TINE" – PLx 474/2018, a fost transmis comisiei noastre 
în vederea avizării, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei 
pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (o abţinere şi un vot împotrivă), avizarea favorabilă a proiectului de 
lege, în forma prezentată. 

 
În zilele de 26 şi 27 septembrie 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. 
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Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (23) în ziua de 25 septembrie 2018 au absentat următorii 
deputaţi: Ionela Viorela Dobrică (grup parlamentar PSD), Adrian-Octavian 
Dohotaru (neafiliat), Cristian-George Sefer (grup parlamentar PMP) şi Lia 
Olguţa Vasilescu (grup parlamentar PSD) – ministru. 

Conform prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, în locul doamnei deputat Ionela Viorela Dobrică a 
a participat la lucrări domnul deputat Gabriel Petrea (grup parlamentar 
PSD).  

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, Luminiţa-Maria Jivan, Eugen Neaţă, Mihai Niţă, 
Daniela Oteşanu, Anişoara Radu, Claudiu-Vasile Răcuci, Cristian-Gabriel 
Seidler, Irinel-Ioan Stativă, Eliza-Mădălina Ştefănescu, Dan Vîlceanu, 
Constantin-Cătălin Zamfira. 

 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (23) în zilele de 26 şi 27 septembrie 2018 au absentat următorii 
deputaţi: Ionela Viorela Dobrică (grup parlamentar PSD), Adrian-Octavian 
Dohotaru (neafiliat), Cristian-George Sefer (grup parlamentar PMP), 
Cristian-Gabriel Seidler (grup parlamentar USR) şi Lia Olguţa Vasilescu 
(grup parlamentar PSD) – ministru. 

Conform prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, în locul doamnei deputat Ionela Viorela Dobrică a 
a participat la lucrări domnul deputat Gabriel Petrea (grup parlamentar 
PSD).  

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, Luminiţa-Maria Jivan, Eugen Neaţă, Mihai Niţă, 
Daniela Oteşanu, Anişoara Radu, Claudiu-Vasile Răcuci, Cristian-Gabriel 
Seidler, Irinel-Ioan Stativă, Eliza-Mădălina Ştefănescu, Dan Vîlceanu, 
Constantin-Cătălin Zamfira. 

 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
Adrian Solomon     Violeta Răduţ 

  
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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