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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 12 şi 14 mai 2015 

 

 

În zilele de 12 şi 14 mai 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.65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative - PLx 18/2015 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 

forţei de muncă - Plx 643/2013 

3. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - Plx 

62/2014 

4. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice - PLx 127/2015 

5. Proiect de Lege pentru completarea art.165 din Legea nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice - PLx 173/2015 

6. Propunere legislativă pentru modificarea articolului 49 din Statutul 

personalului aeronautic din aviaţia militară a României, aprobat prin 

Legea nr.35/1990 - PLx 362/2015. 
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În data de 12 mai 2015, lucrările au fost conduse de domnul deputat 

Adrian Solomon, preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-na Sirma Caraman – Secretar de Stat, Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice 

- d-na Mihaela Grecu – director, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice  

- d-na Simona Bordeianu – director, Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice  

- d-na Anca Ilie – consilier, Autoritatea Naţională pentru Persoane cu 

Dizabilităţi 

- d-l deputat Gheorghe Udrişte – iniţiator PLx 173/2015. 

 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative - PLx 18/2015 a fost amânat, la solicitarea membrilor comisiei, 

întrucât au fost formulate şi depuse amendamente care necesită un punct 

de vedere din partea Ministerului Finanţelor Publice. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea forţei 

de muncă - Plx 643/2013 a fost retrimisă comisiei de către plenul Camerei 

Deputaţilor, în vederea reanalizării textului. În urma reluării discuţiilor, 

membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, menţinerea soluţiei 

iniţiale, de respingere a propunerii legislative, exprimată în două rapoarte 

anterioare, depuse în anul 2014. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - Plx 62/2014 

a fost amânată, la solicitarea membrilor comisiei, pentru a participa la 

dezbateri şi iniţiatorul acesteia. 
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Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice - PLx 127/2015 a fost amânat, la 

solicitarea membrilor comisiei, întrucât la dezbateri nu au fost prezenţi 

reprezentanţi ai Guvernului. 

 

Proiectul de Lege pentru completarea art.165 din Legea nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice - PLx 173/2015 a fost amânat, la 

solicitarea domnului deputat Karoly Kerekes. Domnia sa a cerut ca  

reprezentanţii Guvernului să fie prezenţi la dezbateri. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 49 din Statutul 

personalului aeronautic din aviaţia militară a României, aprobat prin Legea 

nr.35/1990 - PLx 362/2015 a fost trimisă comisiei pentru avizare, 

examinarea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative, în forma 

prezentată. 

 

În ziua de 14 mai 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 12 mai 2015 au absentat doamna deputat Claudia 

Boghicevici (grup parlamentar PNL), domnul deputat Mircea Dolha (grup 

parlamentar PNL), doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache (grup 

parlamentar PSD), domnul deputat Florin Iordache (grup parlamentar 

PSD) - delegaţie şi doamna deputat Rovana Plumb (grup parlamentar 

PSD) - ministru. 
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Conform prevederilor art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, în locul 

doamnei deputat Claudia Boghicevici (grup parlamentar PNL) a participat 

domnul deputat Gheorghe Udrişte, iar în locul domnului deputat Mircea 

Dolha (grup parlamentar PNL) a participat domnul deputat Grigore 

Crăciunescu.  

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, Andrei-Răzvan Condurăţeanu, Dorel Covaci, Virgil Delureanu, 

Kerekes Károly, Cristina Nichita, Romeo Florin Nicoară, Ludovic Orban, 

Cristian-George Sefer, Irinel-Ioan Stativă, Mihaela Stoica, Violeta Tudorie. 

 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (24) în ziua de 14 mai 2015 au absentat domnul deputat Mircea 

Dolha (grup parlamentar PNL), doamna deputat Ileana Cristina 

Dumitrache (grup parlamentar PSD 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, 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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