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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 

PROCES-VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din 9, 10 şi 11 iunie 2015 

 

În perioada 9 – 11 iunie 2015, 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.14/2015 pentru completarea Legii administraţiei publice locale 
nr.215/2001 şi pentru modificarea art.39 alin. (72) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale - PLx 430/2015 

2. Propunere legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de 
fizioterapeut - Plx 440/2015 

3. Proiect de Lege privind economia socială - PLx 335/2014 
4. Recomandare a Consiliului privind Programul naţional de reformă al 

României pentru 2015 şi care include un aviz al Consiliului privind 
Programul de convergenţă al României pentru 2015 - COM (2015) 272 

5. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - Plx 
260/2014 

6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii - PLx 558/2014 

7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public 
sanitar şi sistemului public de asistenţă socială în anul 2015 - PLx 
21/2015 

8. Propunere legislativă privind protejarea şi sprijinirea familiilor afectate 
de emisiile de substanţe nocive provenite din extracţiile de ţiţei din 
zona Suplacu de Barcău - Plx 59/2014 

9. Proiect de Lege pentru modificarea art.169 din Legea nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice - PLx 133/2015 

10. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.94/1992 privind 
organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi - Plx 393/2015. 
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În data de 9 iunie 2015, începând cu ora 12.30, lucrările au fost 
conduse de domnul deputat Adrian Solomon, preşedintele comisiei. Au fost 
discutate primele patru proiecte înscrise în ordinea de zi. 

 
La dezbateri au participat ca invitaţi:  

• d-l Codrin Scutaru – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice   

• d-na Lăcrămioara Corcheş – director, Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice  

• d-na Daciana Levente – consilier, Ministerul Afacerilor Europene 
• d-l Tiberius Bogdan Paşca – consilier afaceri europene, Ministerul 

Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice  
• d-na Dorina Vicol – expert, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale 

şi Persoanelor Vârstnice  
• d-na Anca Vameşu – coordonator Institutul de Economie Socială 
• d-na Raluca Sîmbotin – coordonator proiecte, Fundaţia pentru 

Dezvoltarea Societăţii Civile 
• d-na Raluca Ouriaghli – reprezentant Coaliţia pentru Economie Socială 
 

În cadrul discuţiilor s-a precizat că proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2015 pentru 
completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi pentru 
modificarea art.39 alin. (72) din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale - PLx 430/2015 a fost trimis comisiei pentru avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului. 

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

Propunerea legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de 
fizioterapeut - Plx 440/2015 a fost trimisă comisiei pentru avizarea, 
dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru sănătate şi 
familie. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (o abţinere), avizarea favorabilă a propunerii 
legislative. 
 

Proiectul de Lege privind economia socială - PLx 335/2014 a fost 
trimis pentru dezbatere pe fond Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială, Comisiei pentru industrii şi servicii şi Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare. 
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Pe parcursul mai multor şedinţe, cele trei comisii au dezbătut 
proiectul de lege, documentele însoţitoare, punctele de vedere solicitate, 
precum şi amendamentele depuse. Au fost întocmite rapoarte preliminare, 
de adoptare a proiectului de lege cu amendamente, de către Comisia 
pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru politică economică, reformă şi 
privatizare. 

Membrii comisiei noastre au reluat dezbaterile asupra proiectului, 
ţinând cont atât de rapoartele preliminare, cât şi de amendamentele 
depuse. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente. De 
asemenea, membrii comisiei au solicitat ca dezbaterea finală şi întocmirea 
raportului comun să se facă în şedinţă comună a celor trei comisii. 
 

Recomandarea Consiliului privind Programul naţional de reformă al 
României pentru 2015 şi care include un aviz al Consiliului privind 
Programul de convergenţă al României pentru 2015 - COM (2015) 272 a 
fost trimisă comisiei în vederea examinării fondului, în temeiul art.2 lit.a), 
art.17 şi art.32 din HCD nr.11/2011. 

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate motivele care au dus la 
apariţia acestui document. Astfel, s-a precizat că Recomandările specifice 

de ţară (RST) sunt formulate de către Comisia Europeană pe baza 
programelor naţionale de reformă şi a celor de stabilitate/convergenţă 

(PS/C), precum şi a evaluărilor proprii din cadrul rapoartelor de ţară, şi 
constituie îndrumări de reformă pentru următoarele 12-18 luni. 

Obiectivul Recomandării cuprinde o analiză succintă a situaţiei 
existente, pe domenii majore de reformă: fiscal-bugetar, ocuparea forţei 
de muncă, educaţie, sănătate, administraţie, justiţie, mediu de afaceri 
(guvernanţă corporativă), cât şi textul propriu-zis al celor patru 
recomandări.  

În cadrul discuţiilor s-a spus că România se situează într-un grup de 
state membre cu un număr echilibrat de recomandări. Conform celor 4 
recomandări primite, România trebuie: 
1. să ia toate măsurile necesare finalizării programului de asistenţă 

financiară; 
2. să limiteze devierea de la obiectivul bugetar pe termen mediu la 

maxim 0,25% din PIB, astfel cum este menţionat în programul privind 
balanţa de plăţi 2013-2015 şi să revină la obiectivul bugetar pe 
termen mediu în 2016 prin luarea măsurilor necesare. Să 
implementeze pe deplin strategia globală privind conformarea fiscală, 
să consolideze sistemele de verificare şi de control în ceea ce priveşte 
combaterea muncii nedeclarate şi să avanseze în procesul de egalizare 
a vârstei de pensionare pentru femei şi bărbaţi; 
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3. să consolideze măsurile active pe piaţa muncii, în special pentru tinerii 
neînregistraţi şi şomerii pe termen lung. Să se asigure că Agenţia 
Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă dispune de personal 
adecvat. Să stabilească, în consultare, cu partenerii sociali, orientări 
clare privind fixarea nivelului salariului minim. Să introducă venitul 
minim de inserţie. Să îmbunătăţească calitatea educaţiei şi îngrijirii 
copiilor preşcolari, mai ales a celor de etnie romă. Să adopte strategia 
naţională pentru reducerea părăsirii timpurii a şcolii. Să urmărească 
strategia naţională pentru sănătate 2014-2020, în scopul remedierii 
problemelor legate de accesibilitatea deficitară, finanţarea scăzută şi 
de ineficienţa resurselor. 

4. să adopte legea pentru reformarea guvernanţei corporative a 
întreprinderilor cu capital majoritar de stat. 

Membrii comisiei consideră că recomandările propuse evidenţiază 
aspecte prioritare de reformă ce pot contribui la atingerea ţintelor stabilite 
în contextul Strategiei Europa 2020. 

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, în temeiul art.38 din HCD nr.11/2011, întocmirea 
unui proiect de opinie, care va fi transmis Comisiei pentru afaceri 
europene. 
 

În data de 9 iunie 2015, începând cu ora 14.00, lucrările Comisiei 
pentru muncă şi protecţie socială s-au desfăşurat în comun cu Comisia 
pentru sănătate şi familie. Au fost discutate proiectele înscrise la pct.5, 6 
şi 7 în ordinea de zi. 

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 
 
La dezbateri au participat ca invitaţi:  

• d-l Răzvan Vulcănescu – Secretar de Stat, Ministerul Sănătăţii 
• d-l Alin Florin Cârstoiu – şef serviciu, Autoritatea Naţională pentru 

Persoane cu Dizabilităţi 
• d-l Cătălin Ionescu – consilier, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice  
• d-na prof. univ. dr.Monica Pop – director, Spitalul Clinic de Urgenţe 

Oftalmologice Bucureşti. 
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Dezbaterile asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii 
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap - Plx 260/2014 au fost amânate, la cererea membrilor comisiei. 
De asemenea, membrii comisiei au solicitat Ministerului Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice date suplimentare privind 
numărul de beneficiari, numărul de solicitări şi numărul biletelor decontate 
în cursul anului 2014, precum şi un impact financiar al aplicării măsurilor 
propuse.  
 

Dezbaterile asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - PLx 
558/2014 au fost amânate, la solicitarea membrilor comisiei. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul 
sistemului public sanitar şi sistemului public de asistenţă socială în anul 
2015 - PLx 21/2015 a fost trimis pentru dezbatere pe fond Comisiei pentru 
muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru sănătate şi familie. 

În cadrul unor şedinţe anterioare, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială a hotărât aprobarea proiectului de lege în forma prezentată, iar 
Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât aprobarea proiectului de lege 
cu amendamente. Ţinând cont de soluţiile diferite, cele două comisii s-au 
reunit în şedinţă comună pentru a finaliza dezbaterile asupra proiectului. 
Astfel, au fost prezentate şi discutate amendamentele aprobate de 
membrii Comisiei pentru sănătate şi familie.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu 
amendamente, care se regăsesc în raportul comun întocmit. 
 

În data de 9 iunie 2015, începând cu ora 15.00, lucrările au fost 
conduse de domnul deputat Adrian Solomon, preşedintele comisiei. Au fost 
discutate proiectele înscrise la pct.8, 9 şi 10 în ordinea de zi. 
 
 La dezbateri au participat: 

• d-na Ileana Ciutan – preşedinte, Casa Naţională de Pensii Publice 
• d-na Doina Păuna – director, Casa Naţională de Pensii Publice 
• d-na Tatiana Nicolau – şef serviciu, Casa Naţională de Pensii Publice 
• d-l deputat Merka Adrian Miroslav – iniţiator PLx 59/2014. 

 
Propunerea legislativă privind protejarea şi sprijinirea familiilor 

afectate de emisiile de substanţe nocive provenite din extracţiile de ţiţei 
din zona Suplacu de Barcău - Plx 59/2014 a fost prezentată de către 
iniţiator, domnul deputat Merka Adrian Miroslav. 
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea propunerii legislative cu amendamente. 
Acestea se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea art.169 din Legea nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice - PLx 133/2015 a fost discutat în 
prezenţa reprezentanţilor Casei Naţionale de Pensii Publice. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente. 
Acestea se regăsesc în raportul comisiei. 
 

Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.94/1992 privind 
organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi - Plx 393/2015 a fost trimisă 
pentru dezbatere pe fond Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi 
Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 

Membrii comisiei au propus ca dezbaterile să aibă loc în şedinţă 
comună a celor două comisii. Astfel, discuţiile asupra iniţiativei legislative 
au fost amânate. 
 

În ziua de 10 iunie 2015, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
şi-a desfăşurat lucrările pe raportori, având pe ordinea de zi întocmirea 
rapoartelor asupra proiectelor adoptate de comisie în şedinţa anterioară. 
 

În ziua de 11 iunie 2015, 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 (24) în ziua de 9 iunie 2015 au absentat domnul deputat Mircea 
Dolha (grup parlamentar PNL), domnul deputat Ludovic Orban (Grup 
parlamentar PNL) şi doamna deputat Rovana Plumb (grup parlamentar 
PSD) - ministru. 

Conform prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, în locul 
doamnei deputat Rovana Plumb (grup parlamentar PSD) a participat 
doamna deputat Lucreţia Roşca. Între orele 15.00 – 17.00, în locul 
domnului deputat Irinel Ioan Stativă (grup parlamentar PSD) a participat 
doamna deputat Sonia Drăghici, în locul domnului deputat Mihăiţă Găină 
(grup parlamentar PSD) a participat doamna deputat Zaharcu Neviser, iar 
în locul doamnei deputat Ileana Cristina Dumitrache (grup parlamentar 
PNL) a participat doamna deputat Camelia Khraibani. 
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Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Adrian 
Solomon – preşedinte, Mihai Baltă, Cristina-Ancuţa Pocora şi Iulian Vladu 
– vicepreşedinţi, Mihăiţă Găină şi Daniel Iane – secretari, Varol Amet, Ioan 
Axente, Claudia Boghicevici, Andrei-Răzvan Condurăţeanu, Dorel Covaci, 
Virgil Delureanu, Ileana-Cristina Dumitrache, Florin Iordache, Kerekes 
Károly, Cristina Nichita, Romeo Florin Nicoară, Cristian-George Sefer, 
Irinel-Ioan Stativă, Mihaela Stoica, Violeta Tudorie. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (24) în zilele de 10 şi 11 iunie 2015 au absentat domnul deputat 
Mircea Dolha (grup parlamentar PNL), domnul deputat Ludovic Orban 
(Grup parlamentar PNL) şi doamna deputat Rovana Plumb (grup 
parlamentar PSD) - ministru. 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Adrian 
Solomon – preşedinte, Mihai Baltă, Cristina-Ancuţa Pocora şi Iulian Vladu 
– vicepreşedinţi, Mihăiţă Găină şi Daniel Iane – secretari, Varol Amet, Ioan 
Axente, Claudia Boghicevici, Andrei-Răzvan Condurăţeanu, Dorel Covaci, 
Virgil Delureanu, Ileana-Cristina Dumitrache, Florin Iordache, Kerekes 
Károly, Cristina Nichita, Romeo Florin Nicoară, Cristian-George Sefer, 
Irinel-Ioan Stativă, Mihaela Stoica, Violeta Tudorie. 

 

 

  
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

 Adrian SOLOMON   Mihăiţă GĂINĂ 

      

 

 

 

 

 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia VLĂDESCU 
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