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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
 

lucrărilor Comisiei din 11 și 12 noiembrie 2019 
SINTEZA 

 
 
În ziua de 11 noiembrie 2019, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu individual, 
fiind distribuit membriilor comisiei materiale documentare asupra 
proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei din ziua următoare. 

 
În ziua de 12 noiembrie 2019, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi: 
 

1. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice - Plx 717/2018 

2. Proiect de Lege privind pensiile ocupaţionale - PLx 489/2019 
3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.66/2019 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.117/2017 privind înfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru 
Cultura şi Civilizaţia Levantului - PLx 473/2019 

4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 
privind Codul de procedură fiscală şi a Legii nr.227/2015 privind 
Codul fiscal, precum şi aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare - PLx 
477/2019 

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal - PLx 478/2019 

6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la 
nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile 
administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin 
direct ori indirect o participaţie majoritară - PLx 480/2019 

7. Propunere legislativă privind activitatea de medicină legală în 
România - Plx 488/2019 



 
2/8 

8. Proiect de Lege pentru recunoaşterea meritelor personalului din 
cadrul Sistemului Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate 
Naţională, participant la misiuni şi operaţii în afara teritoriului 
statului român sau la pregătirea pentru apărarea ţării, precum şi 
pentru acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat -
PLx 494/2019 

9. Proiect de Lege privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate pentru anumite venituri din investiţii a persoanelor fizice şi 
unele măsuri de depunere a declaraţiilor - PLx 497/2019 

10. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi 
reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative -
PLx 530/2019 

11. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.15/2019 pentru reglementarea unor măsuri fiscal bugetare - PLx 
539/2019 

12. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.21/2019 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.106 din 
Legea nr.196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor - PLx 
543/2019 

13. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.27/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.13/2013 privind serviciile poştale - PLx 
548/2019 

14. Proiect de Lege privind regimul articolelor pirotehnice - PLx 
556/2019 

15. Proiect de Lege privind anularea unor contribuţii şi obligaţii fiscal -
PLx 564/2019 

16. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul 
Fiscal - PLx 566/2019 

17. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.196/2018 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi 
administrarea condominiilor - PLx 570/2019 

18. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul 
fiscal - PLx 572/2019 

19. Proiect de Lege privind statutul Limbii Semnelor Române - PLx 
573/2019 

20. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul Fiscal - PLx 578/2019 

21. Proiect de Lege pentru înfiinţarea Comisiei Naţionale de Alăptare -
PLx 581/2019 

22. Proiect de Lege pentru clasificarea maternităţilor ca Spitale Prieten 
al Copilului, în vederea promovării şi susţinerii alăptării şi reducerii 
gradului de mortalitate şi morbiditate infantile - PLx 582/2019 

23. Proiect de Lege privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului 
de stat pentru problemele rezerviştilor şi veteranilor din sistemul 
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naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională - PLx 
583/2019 

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele comisiei. 
 
La dezbateri au participat ca invitaţi:  

‒ D-l Armeanu Ştefan Daniel - vicepreședinte, Autoritatea de 
Supraveghere Financiară 

‒ D-na Jugănaru Georgeta - director, Ministerul Muncii și Protecției 
Sociale 

‒ D-na Ispas Elena - șef serviciu, Ministerul Muncii și Protecției 
Sociale 

‒ D-l Hostiuc Sorin - director medical, Institutul Național de Medicină 
Legală 

‒ D-na Negruțiu Monica - director general, Agenția Națională de 
Administrare Fiscală 

‒ D-l Grigorescu Dan Alexandru - director știintific, Institutul de Studii 
Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului 

‒ D-na Niță Luiza - director general, Institutul de Studii Avansate 
pentru Cultura și Civilizația Levantului 

‒ D-l Rujoiu Eugen - director adjunct, Ministerul Transporturilor, 
Infrastructurii și Comunicațiilor 

‒ D-l Toma Gheorghiță - șef serviciu, Ministerul Finanțelor Publice 
‒ D-na Marusec Neagoe Antoaneta - șef serviciu, Ministerul Finanțelor 

Publice 
‒ D-na Imbrișcă Vasilica - consilier, Ministerul Finanțelor Publice 
‒ D-na Drăghici Doina - consilier, Ministerul Finanțelor Publice 
‒ D-l Bucur Florin - consilier, Ministerul Aparării Naționale 
‒ D-na Ghinea Bogdan - consilier, Ministerul Lucrărilor Publice, 

Dezvoltării și Administrației 
‒ D-na Tomșa-Iancu Luminița - șef serviciu, Agenția Națională de 

Administrare Fiscală 
‒ D-l Costache Vladimir - public policy specialist, Issue Monitoring 
‒ D-l Neagoe Valentin - președinte, Sindicat Garda Națională de Mediu 
‒ D-na Fodor Delia - comisar, Garda Națională de Mediu 

 
 

Dezbaterile au început cu proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.66/2019 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.117/2017 privind înfiinţarea Institutului de Studii 
Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului-PLx 473/2019, care a fost 
trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competența Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au avizat favorabil proiectul 
de lege, cu unanimitate de voturi. 
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Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 
privind Codul de procedură fiscală şi a Legii nr.227/2015 privind Codul 
fiscal, precum şi aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare - PLx 477/2019 a 
fost trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competența Comisiei pentru buget, finanțe și bănci. 

În urma finalizării discuț iilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal - PLx 478/2019, a fost trimis comisiei noastre pentru 
avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru buget, 
finanțe și bănci. 

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

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul 
unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-
teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o 
participaţie majoritară - PLx 480/2019, a fost trimis comisiei noastre 
pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru 
buget, finanțe și bănci. 

În urma finalizării discuți ilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 
Propunerea legislativă privind activitatea de medicină legală în 

România - Plx 488/2019 a fost trimisă comisiei noastre pentru avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru sănătate și 
familie și Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 

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

 
Proiectul de Lege pentru recunoaşterea meritelor personalului din 

cadrul Sistemului Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate 
Naţională, participant la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului 
român sau la pregătirea pentru apărarea ţării, precum şi pentru acordarea 
unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat - PLx 494/2019 a fost 
trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competența Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională. 

În urma finalizarii discuților, membrii comisiei au avizat favorabil  
proiectul de lege, cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de Lege privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de 

sănătate pentru anumite venituri din investiţii a persoanelor fizice şi unele 
măsuri de depunere a declaraţiilor - PLx 497/2019 a fost avizat favorabil 
de către membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. 

Avizul a fost transmis Comisiei pentru buget, finanțe și bănci. 
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Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi 
reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative - PLx 
530/2019 a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea 
fondului fiind de competența Comisiei pentru buget, finanțe și bănci. 

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

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2019 

pentru reglementarea unor măsuri fiscal bugetare - PLx 539/2019 a fost 
avizat favorabil de către membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. 

Avizul asupra proiectului de lege a fost transmis Comisiei pentru 
buget, finanțe și bănci. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2019 

pentru prorogarea termenului prevăzut la art.106 din Legea nr.196/2018 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi 
administrarea condominiilor - PLx 543/2019 a fost trimis comisiei noastre 
pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisiei juridice , de 
disciplină şi imunități. 

În urma finalizarii discuților, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2019 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.13/2013 privind serviciile poştale - PLx 548/2019 a fost trimis comisiei 
noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei 
pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 

În urma finalizarii discuți ilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 
Proiectul de Lege privind regimul articolelor pirotehnice - PLx 556/2019 

a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competența Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională. 

În urma finalizarii discuț iilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (un vot împotrivă), avizarea favorabilă a proiectului 
de lege. 

 
Proiectul de Lege privind anularea unor contribuţii şi obligaţii fiscal - 

PLx 564/2019 a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea 
fondului fiind de competența Comisiei pentru buget, finanțe și bănci. 

În urma finalizarii discuți ilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul 

Fiscal - PLx 566/2019 a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, 



 
6/8 

dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru buget, finanțe și 
bănci. 

În urma finalizării discuț iilor, membrii comisiei au avizat favorabil 
proiectul de lege, cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.196/2018 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi 
administrarea condominiilor - PLx 570/2019 a fost trimis comisiei noastre 
pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru 
administrație publică și Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 

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

 
Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul 

fiscal - PLx 572/2019 a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru buget, finanțe și 
bănci. 

În urma finalizării discuț iilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (șapte voturi împotrivă), avizarea negativă a 
proiectului de lege. 

 
Proiectul de Lege privind statutul Limbii Semnelor Române - PLx 

573/2019 a fost avizat favorabil de către membrii comisiei, cu majoritate 
de voturi (patru abțineri). 

Avizul a fost transmis Comisiei pentru drepturile omului, culte și 
problemele minorităților naționale. 
 

Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 
privind Codul Fiscal - PLx 578/2019 a fost trimis comisiei noastre pentru 
avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru buget, 
finanțe și bănci. 

În urma finalizării discuți ilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 
Proiectul de Lege pentru înfiinţarea Comisiei Naţionale de Alăptare - 

PLx 581/2019 a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea 
fondului fiind de competența Comisiei pentru sănătate și familie. 

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

 
Proiectul de Lege pentru clasificarea maternităţilor ca Spitale Prieten al 

Copilului, în vederea promovării şi susţinerii alăptării şi reducerii gradului 
de mortalitate şi morbiditate infantile - PLx 582/2019 a fost avizat 
favorabil de către membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. 

Avizul a fost transmis Comisiei pentru sănătate şi familie. 
 
Proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de 

stat pentru problemele rezerviştilor şi veteranilor din sistemul naţional de 
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apărare, ordine publică şi securitate naţională - PLx 583/2019 a fost trimis 
comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența 
Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională. 

În urma finalizării discuți ilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (cinci abțineri), avizarea favorabilă a proiectului de 
lege. 

 
Începând cu ora 12.30 a avut loc întâlnirea membrilor comisiei cu 

doamna Violeta Alexandru, ministrul muncii și protecției sociale.  Temele 
de discuţie au fost: stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară 
garantat în plată şi stabilirea contribuţiilor la Pilonul II de Pensii. 
 Au fost adresate întrebări de către membrii comisiei cu privire la 
aceste teme la care doamna ministru a răspuns. 
 

După încheierea discuților, comi sia noastră si-a continuat lucrările, 
având loc dezbateri asupra propunerii legislative pentru completarea Legii 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice - Plx 
717/2018.  

În cursul dezbaterilor au fost prezentate amendamente, care supuse 
votului, au fost admise. În urma finalizării discuților, membrii comisiei au 
hotărât, cu majoritate de voturi (un vot împotrivă), adoptarea cu 
amendamente a proiectului de lege. Acestea se regăsesc în raportul 
comisiei. 

 
Proiectul de Lege privind pensiile ocupaţionale - PLx 489/2019 a fost 

trimis comisiei noastre pentru dezbatere pe fond. 
În cursul discuților, membrii comisiei au solicitat amânarea 

dezbaterilor, întrucât au fost formulate amendamente care necesită 
reanalizarea textului. 

Propunerea de amânare a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 
 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (22) în ziua de 11 noiembrie 2019 au absentat următorii 
deputaţi: Alin-Ionuţ Arsu 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, Éva-Andrea Csép şi Violeta Răduţ – secretari, Mara-Daniela 
Calista, Adrian-Octavian Dohotaru, Petre-Florin Manole, Eugen Neaţă, 
Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Eliza-Mădălina Peţa-Ştefănescu, Claudiu-
Vasile Răcuci, Cristian-George Sefer, Irinel-Ioan Stativă, Lia Olguţa 
Vasilescu, Dan Vîlceanu, Constantin-Cătălin Zamfira, Alexandru Teacă. 
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Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (22) în ziua de 12 noiembrie 2019 a absentat domnul deputat 
Alin-Ionuţ Arsu şi (grup parlamentar USR). 

 
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, Mara-Daniela 
Calista, Adrian-Octavian Dohotaru, Petre-Florin Manole, Eugen Neaţă, 
Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Eliza-Mădălina Peţa-Ştefănescu, Claudiu-
Vasile Răcuci, Cristian-Gabriel Seidler, Cristian-George Sefer, Irinel-Ioan 
Stativă, Lia Olguţa Vasilescu, Dan Vîlceanu, Constantin-Cătălin Zamfira, 
Alexandru Teacă. 

 
 

 

 

  
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
Adrian Solomon     Violeta Răduţ  

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                                                       Întocmit, 

Consultant parlamentar Cristina Turcu 
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