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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

PROCES-VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din 1, 2 şi 3 iulie 2015 

 

 

În perioada 1 – 3 iulie 2015, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Propunere legislativă pentru modificarea art.87 din Legea nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice - Plx 89/2015 
2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.106 din Legea 

263/2010 privind sistemul unitar de pensii - PLx 178/2015 
3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art. 229 din 

Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii - Plx 117/2015 
4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei - Plx 115/2015 
5. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea 

nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii - Plx 146/2015 
6. Propunere legislativă privind fondul de garantare a asiguraţilor - Plx 

494/2015 
7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare - Plx 501/2015 

8. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale pentru Achiziţii Publice - Plx 509/2015. 

 
În data de 1 iulie 2015, lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Adrian Solomon, preşedintele comisiei. 
 
Au fost dezbătute proiectele înscrise la pct.1-3 din ordinea de zi. 
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Propunerea legislativă pentru modificarea art.87 din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - Plx 89/2015 are ca 
obiect de reglementare modificarea art.87 din Legea nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice, în sensul prelungirii perioadei de 
acordare a pensiei de urmaş, de la 6 luni la 12 luni de la data decesului 
susţinătorului, pentru soţul supravieţuitor care nu a împlinit vârsta 
standard de pensionare, dacă în această perioadă nu realizează venituri 
lunare sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu 
brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.  

În urma finalizării dezbaterilor, propunerea legislativă a fost respinsă 
de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. Motivele respingerii se 
regăsesc în raportul comisiei. 
 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.106 din 
Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii - PLx 178/2015 are ca 
obiect de reglementare completarea art.106 din Legea nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice, în sensul introducerii unui alineat 
nou, care să prevadă anexarea la decizia de pensionare a copiilor 
documentelor care au stat la baza calculului pensiei. 

În urma finalizării dezbaterilor, proiectul de lege a fost respins de 
membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. Motivele respingerii se 
regăsesc în raportul comisiei. 
 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 229 
din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii - Plx 117/2015 are ca obiect de 
reglementare completarea art.229 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, propunându-se ca 
negocierea contractelor colective de muncă să se facă după aprobarea 
bugetului de stat şi a bugetelor locale. 

În urma finalizării dezbaterilor, propunerea legislativă a fost respinsă 
de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. Motivele respingerii se 
regăsesc în raportul comisiei. 

 
În data de 2 iulie 2015, lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Adrian Solomon, preşedintele comisiei. 
 
Au fost dezbătute proiectele înscrise la pct.4-8 din ordinea de zi. 
 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei - Plx 115/2015 are 
ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.277/2010 

privind alocaţia pentru susţinerea familiei, în sensul majorării cuantumului 
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lunar al alocaţiei pentru susţinerea familiei, începând cu drepturile 
aferente lunii octombrie 2014.  

În urma finalizării dezbaterilor, propunerea legislativă a fost respinsă 
de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. Motivele respingerii se 
regăsesc în raportul comisiei. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea 

nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii - Plx 146/2015 are ca 
obiect de reglementare modificarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 

privind alocaţia de stat pentru copii, în sensul majorării cuantumului 
alocaţiei de stat pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani, respectiv 3 ani în 
cazul copilului cu handicap, pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 18 
ani, precum şi pentru tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi urmează 
cursurile învăţământului liceal şi profesional, organizate potrivit legii, până 
la terminarea acestora. 

În urma finalizării dezbaterilor, propunerea legislativă a fost respinsă 
de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. Motivele respingerii se 
regăsesc în raportul comisiei. 
 

Propunerea legislativă privind fondul de garantare a asiguraţilor - Plx 
494/2015 a fost trimisă comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind 
de competenţa Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci.  

În cadrul dezbaterilor s-a precizat că asupra acestei iniţiative 
legislative comisia de fond a întocmit un raport de adoptare cu 
amendamente, în temeiul art.65 alin.(1) – (3) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat. 
 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare - Plx 501/2015 a fost trimisă comisiei pentru avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru drepturile omului, 
culte şi problemele minorităţilor naţionale şi Comisiei juridice, de disciplină 
şi imunităţi. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative. 
 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice - Plx 509/2015 a fost trimis 
comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei 
pentru industrii şi servicii. 
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma 
adoptată de Senat. 

 
În ziua de 3 iulie 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 numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (24) în zilele de 1, 2 şi 3 iulie 2015 a absentat 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, Mircea Dolha, Ileana-Cristina Dumitrache, Florin 
Iordache, Kerekes Károly, Cristina Nichita, Romeo Florin Nicoară, Ludovic 
Orban, 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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