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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 6 şi 8 octombrie 2015 

 
 
 
În zilele de 6 şi 8 octombrie 2015, Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi Republica 

Albania în domeniul securităţii sociale, semnat la Bucureşti, la 27 
februarie 2015 - PLx 596/2015 

2. Cerere de reexaminare a Legii pentru modificarea și completarea Legii 
dialogului social nr.62/2011 - PLx 460/2013/2015 

3. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.62/2011 a dialogului social, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare - PLx 491/2013 

4. Proiect de Lege pentru completarea art.165 din Legea nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice - PLx 173/2015 

5. Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada 
sezonului rece - PLx 98/2015 

6. Proiect de Lege privind stabilirea plății unor despăgubiri în sarcina 
persoanelor condamnate definitiv pentru săvârșirea unor fapte împotriva 
persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată la data 
de 6 martie 1945 - PLx 548/2013 

7. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.156/2000 
privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate - PLx 
60/2015 

8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în 
străinătate - Plx 147/2015 
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9. Propunere legislativă privind unele măsuri în domeniul asigurării unor 
categorii de persoane în sistemul public de pensii - Plx 560/2011 

10. Propunere legislativă privind crearea unor oportunități de asigurare 
pentru persoanele care nu au calitatea de pensionari și care nu au 
fost asigurate în sistemul public de pensii - Plx 382/2012 

11. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice - Plx 300/2015 

12. Propunere legislativă pentru declararea zilei de 10 mai - Ziua 
Declarării Independenței României - Plx 616/2013 

13. Propunere legislativă pentru declararea zilei de 10 mai - ca 
sărbătoare naţională - Plx 523/2015 

14. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici - PLx 556/2015 

15. Propunere legislativă pentru prevenirea abandonului şcolar în rândul 
elevilor-cazuri sociale - Plx 197/2014 

16. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali - Plx 542/02015  

17. Proiect de Lege pentru modificarea art.391 din Legea nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii - PLx 620/2015 

18. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.144/2008 privind exercitarea profesiei de 
asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de 
asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului 
Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din 
România - PLx 622/2015 

19. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - Plx 
561/2009 

20. Proiect de Lege pentru modificarea lit.b) a art.35 din Legea 
nr.155/2010 - Legea poliției locale - PLx 44/2013 

21. Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri în domeniul 
pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din rândul aparatului auxiliar 
de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe 
lângă acestea, din rândul personalului diplomatic şi consular, din 
rândul funcţionarilor publici parlamentari, din rândul deputaţilor şi 
senatorilor, din rândul personalului aeronautic civil navigant 
profesionist din aviaţia civilă şi din cadrul Curţii de Conturi - Plx 
404/2014 

22. Propunere legislativă privind reglementarea meseriei de asistent-
supraveghetor în ciclul preşcolar de învăţământ - Plx 120/2015 

23. Proiect de Lege pentru completarea unor acte normative - PLx 
129/2015 
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24. Proiect de Lege privind pensiile ocupaţionale - PLx 586/2014 
25. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în 
Monitorul Oficial Partea I nr.852 din 20 decembrie 2010, actualizată 
în 2014 - Plx 551/2015 

26. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
53/2003 - Codul Muncii - Plx 205/2015 

27. Propunere legislativă pentru modificarea art.139 alin.(1) din Legea 
nr.53/2003 - Codul Muncii - Plx 560/2015 

28. Propunere legislativă pentru completarea Legii 416/2001 privind 
venitul minim garantat - Plx 486/2015. 
 
În data de 6 octombrie 2015, lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Adrian Solomon, preşedintele comisiei. 
 
La dezbateri au participat ca invitaţi:  

• din partea Guvernului: 

- d-l Marius Dobre – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice   

- d-na Alexandra Batricia Braica – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, 
Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice  

- d-l Cristian Cosmin – Secretar de Stat, Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 

- d-na Ileana Ciutan – preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice 
- d-l Doru Ciocan – preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare 

pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice 
- d-na Daniela Lenuţa Moroşanu – secretar general adjunct, Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
- d-l Eduard Corjescu – director, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice  
- d-l Alin Cârstoiu – şef serviciu, Autoritatea Naţională pentru 

Persoane cu Dizabilităţi  
- d-na Adriana Stoinea – şef serviciu, Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice  
- d-l Auraş Marinescu – consilier afaceri europene, Ministerul Muncii, 

Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice  
- d-l Cornel Frimu – consilier, Ministerul Culturii 
- d-na Irina Avramescu – consilier, Ministerul Finanţelor Publice 
- d-na Cornelia Velicu – consilier, Ministerul Finanţelor Publice 

• invitaţi: 

- d-l Bogdan Iuliu Hossu – preşedinte, CNS “Cartel Alfa” 
- d-l Dumitru Costin – preşedinte, Blocul Naţional Sindical 
- d-l Mihai Acsinte – director juridic, Renault România 
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- d-na Simona Ianculescu  - manager, HR ENGIE  
- d-l Eftimie Marius – avocat ENGIE 
- d-l Morar Flavius Daniel – administrator, E. Employment Agency. 

 
Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi 

Republica Albania în domeniul securităţii sociale, semnat la Bucureşti, la 
27 februarie 2015 - PLx 596/2015 a fost adoptat de membrii comisiei, cu 
unanimitate de voturi, în forma prezentată. 

 
Cererea de reexaminare a Legii pentru modificarea și completarea 

Legii dialogului social nr.62/2011 - PLx 460/2013/2015 a fost aprobată 
parţial de membrii comisiei, legea fiind aprobată cu amendamente. 
Acestea se regăsesc în raportul asupra cererii de reexaminare întocmit. 
 

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.62/2011 a dialogului social, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare - PLx 491/2013 a fost respinsă de membrii comisiei, cu 
unanimitate de voturi. Motivele respingerii se regăsesc în raportul 
comisiei. 

Proiectul de Lege pentru completarea art.165 din Legea nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice - PLx 173/2015 a fost dezbătut de 
membrii comisiei în prezenţa domnului deputat Gheorghe Udrişte, iniţiator. 
În urma finalizării discuţiilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (un vot împotrivă), respingerea proiectului de lege. Motivele 
respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada 
sezonului rece - PLx 98/2015 a fost trimis pentru dezbatere pe fond 
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului. 

În cadrul discuţiilor a fost prezentat raportul preliminar al Comisiei 
pentru administraţie, prin care se propune adoptarea proiectului de lege în 
forma adoptată de Senat. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei noastre şi-au 
însuşit soluţia adoptată de Comisia pentru administraţie şi au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma adoptată de 
Senat. 
 

Proiectul de Lege privind stabilirea plății unor despăgubiri în sarcina 
persoanelor condamnate definitiv pentru săvârșirea unor fapte împotriva 
persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată la data de 
6 martie 1945 - PLx 548/2013 a fost retrimis Comisiei pentru muncă şi 
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protecţie socială şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, în vederea 
reexaminării fondului şi întocmirii unui nou raport. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei noastre au hotărât, 
cu unanimitate de voturi, menţinerea soluţiei iniţiale, de adoptare a 
proiectului de lege în forma prezentată, exprimată în raportul comun 
depus anterior, urmând ca raportul comun suplimentar să fie întocmit 
după finalizarea discuţiilor şi în cadrul Comisiei juridice. 
 

Dezbaterile asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care 
lucrează în străinătate - PLx 60/2015 şi propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor 
români care lucrează în străinătate - Plx 147/2015 au fost amânate, 
solicitându-se reprezentanţilor Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor Vârstnice reanalizarea textului în vederea preluării 
observaţiilor formulate şi transmise comisiei de către agenţi de plasare a 
forţei de muncă. 
 

Propunerea legislativă privind unele măsuri în domeniul asigurării 
unor categorii de persoane în sistemul public de pensii - Plx 560/2011, 
propunerea legislativă privind crearea unor oportunități de asigurare 
pentru persoanele care nu au calitatea de pensionari și care nu au fost 
asigurate în sistemul public de pensii - Plx 382/2012 şi propunerea 
legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice - Plx 300/2015 au fost amânate, la solicitarea membrilor 
comisiei, care au cerut Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice reanalizarea textului şi prezentarea unui impact al 
acestor iniţiative în eventualitatea promovării lor. 
 

Propunerea legislativă pentru declararea zilei de 10 mai - Ziua 
Declarării Independenței României - Plx 616/2013 şi propunerea 
legislativă pentru declararea zilei de 10 mai - ca sărbătoare naţională - Plx 
523/2015 au fost amânate de membrii comisiei, la solicitarea iniţiatorilor, 
întrucât aceştia nu au putut participa la dezbateri. 
 

Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici - PLx 556/2015 a fost trimis pentru 
dezbatere pe fond Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. 

În cadrul discuţiilor s-a propus amânarea acestui proiect, la 
solicitarea reprezentanţilor Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, întrucât au fost formulate unele observaţii fiind 
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necesară reanalizarea textului. Supusă votului, propunerea a fost 
acceptată de membrii comisiei cu unanimitate de voturi. 
 

Propunerea legislativă pentru prevenirea abandonului şcolar în 
rândul elevilor-cazuri sociale - Plx 197/2014 a fost retrimisă comisiei de 
plenul Camerei Deputaţilor, în vederea reanalizării textului şi întocmirii 
unui nou raport.  

În urma reluării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, menţinerea soluţiei iniţiale, de respingere a 
propunerii legislative, exprimată în raportul depus anterior. Motivele 
respingerii se regăsesc în raportul suplimentar întocmit. 
 

Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali - Plx 542/2015 a fost trimisă comisiei pentru 
avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative în forma 
prezentată de iniţiatori, cu recomandarea pentru comisiile sesizate cu 
dezbaterea fondului de a ţine cont de observaţiile cuprinse în avizul 
Consiliului Legislativ nr.983/18.09.2015. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea art.391 din Legea nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii - PLx 620/2015 a fost trimis comisiei 
pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru 
sănătate şi familie.  

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

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent 
medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, 
precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali 
Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România - PLx 622/2015 a 
fost trimis comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competenţa Comisiei pentru sănătate şi familie.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma 
prezentată de Senat. 
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Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - Plx 
561/2009 a fost retrimisă Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi 
Comisiei pentru sănătate şi familie, de către plenul Camerei Deputaţilor, în 
vederea reanalizării textului. 

În cadrul discuţiilor a fost prezentat raportul preliminar al Comisiei 
pentru sănătate, prin care se propune menţinerea soluţiei de respingere, 
prezentată în rapoartele comune depuse anterior.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei noastre şi-au 
însuşit soluţia adoptată de Comisia pentru sănătate şi au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, menţinerea soluţiei de respingere a propunerii 
legislative. 
 

Proiectul de Lege pentru modificarea lit.b) a art.35 din Legea 
nr.155/2010 - Legea poliției locale - PLx 44/2013 a fost trimis pentru 
dezbatere pe fond Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. Dezbaterea acestui 
proiect a fost amânată, la cererea iniţiatorilor. 
 

Propunerea legislativă privind stabilirea unor măsuri în domeniul 
pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din rândul aparatului auxiliar de 
specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă 
acestea, din rândul personalului diplomatic şi consular, din rândul 
funcţionarilor publici parlamentari, din rândul deputaţilor şi senatorilor, din 
rândul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă 
şi din cadrul Curţii de Conturi - Plx 404/2014 a fost trimisă pentru 
dezbatere pe fond Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei 
pentru buget, finanţe şi bănci. Dezbaterea acestei iniţiative a fost 
amânată, la cererea membrilor comisiei. 

 
Proiectul de Lege pentru completarea unor acte normative - PLx 

129/2015 a fost trimis pentru dezbatere pe fond Comisiei pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei noastre au hotărât, 
cu unanimitate de voturi, respingerea iniţiativei legislative şi transmiterea 
unui raport preliminar cu soluţia adoptată de către Comisia juridică, 
urmând ca raportul comun să fie întocmit după finalizarea discuţiilor şi în 
cadrul acestei comisii. 
 
 Celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi au fost amânate pentru 
şedinţa următoare a comisiei. 
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În data de 8 octombrie 2015, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi proiectele amânate 
din şedinţa anterioară. 

 
Propunerea legislativă privind reglementarea meseriei de asistent-

supraveghetor în ciclul preşcolar de învăţământ - Plx 120/2015 a fost 
trimisă pentru dezbatere pe fond Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială şi Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei noastre au hotărât, 
cu unanimitate de voturi, respingerea iniţiativei legislative şi transmiterea 
unui raport preliminar cu soluţia adoptată către Comisia pentru 
învăţământ, urmând ca raportul comun să fie întocmit după finalizarea 
discuţiilor şi în cadrul acestei comisii. 
 

Proiectul de Lege privind pensiile ocupaţionale - PLx 586/2014 a fost 
amânat, la solicitarea iniţiatorilor. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul 
Oficial Partea I nr.852 din 20 decembrie 2010, actualizată în 2014 - Plx 
551/2015 a fost amânată, la solicitarea membrilor comisiei. 
 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.53/2003 - Codul Muncii - Plx 205/2015 şi propunerea legislativă pentru 
modificarea art.139 alin.(1) din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii - Plx 
560/2015 au fost amânate, la solicitarea membrilor comisiei, întrucât la 
dezbateri nu au participat reprezentanţii Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 
 

Propunerea legislativă pentru completarea Legii 416/2001 privind 
venitul minim garantat - Plx 486/2015 a fost respinsă de membrii 
comisiei, cu unanimitate de voturi. Motivele respingerii se regăsesc în 
raportul comisiei. 
 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (24) în ziua de 6 octombrie 2015 au absentat doamna deputat 
Claudia Boghicevici (grup parlamentar PNL) şi doamna deputat Rovana 
Plumb (grup parlamentar PSD) - ministru. 

Conform prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, în locul doamnei deputat Claudia Boghicevici (grup 
parlamentar PNL) a participat domnul deputat Gheorghe Udrişte.  
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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, 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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