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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 

 

 
PROCES-VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din 25, 26, 27 şi 28 ianuarie 2016 
 
 

În perioada 25 - 28 ianuarie 2016, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia 
lunară pentru creşterea copiilor – PLx 347/2013 

2. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia 
lunară pentru creşterea copiilor – PLx 553/2013 

3. Proiect de Lege pentru modificarea art.2 alin.(3) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia 
lunară pentru creşterea copiilor - PLx 569/2015 

4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului - PLx 194/2015 

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2004 
privind procedura adopţiei, precum şi a altor acte normative - PLx 
830/2015 

6. Proiect de Lege privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului 
didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 
mai 2011 - PLx 320/2015 

7. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art. 10 din Legea nr. 
411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi a art. 44 din 
Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative - PLx 697/2015 

8. Proiect de Lege pentru modificarea art.1 din Legea nr. 8/2006 privind 
instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, 
membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca 
persoane juridice de utilitate publică - PLx 698/2015 
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9. Proiect de Lege pentru completarea art.1 din Legea nr.8/2006 privind 
instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, 
membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca 
persoane juridice de utilitate publică - PLx 813/2015 

10. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere - PLx 
717/2015 

11. Proiect de Lege privind sistemul de pensii şi alte drepturi de 
asigurări sociale ale avocaţilor - PLx 782/2015 

12. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.43/2015 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.200/2004 privind 
recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile 
reglementate din România - PLx 824/2015 

13. Propunere legislativă pentru completarea articolului 23 din Legea 
nr.258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor - Plx 774/2015 

14. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.51 din Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale - Plx 809/2015 

15. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii - Plx 881/2015 

16. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - 
Programul de lucru al Comisiei pentru 2016 - Circumstanţe 
excepţionale, acţiuni pe măsură - COM (2015) 610. 

 
La dezbateri au participat: 

• d-l Gyorgy Attila – Secretar de Stat,  Ministerul Finanţelor Publice 
• d-l Gigel Paraschiv – Secretar de Stat, Ministerul Educaţiei Naţionale şi 

Cercetării Ştinţifice 
• d-l Nicuşor Marian Buică - Secretar de Stat, Ministerul Fondurilor 

Europene 
• d-l Traian Lascu - Secretar de Stat, Ministerul Apărării Naţionale 
• d-l Răzvan Vulcănescu – Subsecretar de Stat, Ministerul Sănătăţii 
• d-na Irina Cajal - Subsecretar de Stat, Ministerul Culturii 
• d-na Gabriela Coman - preşedinte, Autoritatea Naţională pentru 

Protecţia  Drepturilor Copilului şi Adopţie 
• d-na  Irina Alexe – Secretar general adjunct, Ministerul Afacerilor 

Interne 
• d-l Mihai Păunică - director general, Ministerul Educaţiei Naţionale şi 

Cercetării Ştinţifice 
• d-na Georgeta Jugănaru – director, Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
• d-l Dănuţ Iacob – director, Ministerul Apărării Naţionale 
• d-na Gabriela Radovici - şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice 
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• d-na Oana Salomia - consilier, Ministerul Educaţiei Naţionale şi 
Cercetării Ştinţifice 

• d-na Monalisa Baldovin - consilier, Ministerul Fondurilor Europene 
• d-na Corina Teodor – şef serviciu, Ministerul Sănătăţii 
• d-l Dragoş Moşoianu - şef serviciu, Autoritatea pentru Supraveghere 

Financiară 
• d-l Dan Pescaru – şef serviciu, Autoritatea pentru Supraveghere 

Financiară 
• d-l Auraş Marinescu - consilier pentru afaceri europene, Ministerul 

Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
• d-l Doru Dinu Glăvan - preşedinte, Uniunea Ziariştilor Profesionişti 
• d-l Benone Neagoe - secretar general, Uniunea Ziariştilor Profesionişti 
• d-l Ovidiu Hasian - jurnalist, Uniunea Ziariştilor Profesionişti 
• d-l Octavian Andronic – membru, Uniunea Ziariştilor Profesionişti. 

 
În data de 25 ianuarie 2016, lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Adrian Solomon, preşedintele comisiei.  
Au fost distribuite membrilor comisiei materialele aferente 

proiectelor înscrise pe ordinea de zi. De asemenea, a fost prezentată 
membrilor comisiei situaţia documentelor întocmite în cadrul comisiei în 
sesiunea septembrie-decembrie  2015. 

 
În data de 26 ianuarie 2016, lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Adrian Solomon, preşedintele comisiei. 
 
Dezbaterea proiectelor de lege  aflate pe ordinea de zi la punctele 1, 

2 şi 3, având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi 
indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, a fost amânată, la 
solicitarea reprezentanţilor Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale 
şi Persoanelor Vârstnice. De asemenea, s-a solicitat un punct de vedere al  
Guvernului cu privire la susţinerea financiară a măsurilor propuse. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului –  
PLx 194/2015 a fost trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre 
cât şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.  

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar transmis 
de către Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

În urma finalizării discuţiilor, membrii comisiei au hotărât ca votul 
final asupra proiectului să fie dat în următoarea şedinţă a comisiei. 
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Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.273/2004 privind procedura adopţiei, precum şi a altor acte normative - 
PLx 830/2015 a fost trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre 
cât şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru buget, 
finanţe şi bănci. 

În cadrul dezbaterilor au fost formulate şi prezentate amendamente, 
iar membrii comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor cu o săptămână, 
pentru clarificarea unor aspecte ce ţin de aplicarea acestor amendamente, 
precum şi de eventualele implicaţii financiare suplimentare. 

 
Proiectul de Lege privind plata diferenţelor salariale cuvenite 

personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 
2008-13 mai 2011 – PLx 320/2015 a fost trimis spre dezbatere pe fond 
atât comisiei noastre cât şi Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport. În cadrul dezbaterilor s-a precizat că cele două comisii au întocmit 
un raport de adoptare a proiectului de lege cu amendamente, care a fost 
retrimis comisiilor pentru reexaminare. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar transmis 
de către Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

În urma finalizării discuţiilor, membrii comisiei au hotărât amânarea 
dezbaterilor pentru următoarea şedinţă a comisiei. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art. 10 din 

Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi a 
art.44 din Legea nr.204/2006 privind pensiile facultative - PLx 697/2015 a 
fost discutat în prezenţa reprezentanţilor ASF. Membrii comisiei au solicitat 
amânarea dezbaterilor şi prezenţa la discuţii a reprezentanţilor ASF la 
nivel de director. Supusă votului, propunerea de amânare a fost acceptată 
cu unanimitate de voturi. 

 
Referitor la proiectul de Lege pentru modificarea art.1 din Legea 

nr.8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului 
public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi 
recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică - PLx 698/2015, 
membrii comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă 
ulterioară a comisiei.  

 
Proiectul de Lege pentru completarea art.1 din Legea nr.8/2006 

privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de 
pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca 
persoane juridice de utilitate publică - PLx 813/2015 a fost discutat în 
prezenţa reprezentanţilor Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, care 
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au prezentat membrilor comisiei opinii şi argumente pentru adoptarea 
proiectului de lege.  

Membrii comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor pe articole 
pentru o şedinţă ulterioară a comisiei. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere -  
PLx 717/2015 a fost trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre 
cât şi Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice.  

În cadrul discuţiilor a fost prezentat raportul preliminar transmis de 
Comisia pentru agricultură, urmând ca dezbaterea pe articole să aibă loc 
într-o şedinţă ulterioară a comisiei. 

 
Proiectul de Lege privind sistemul de pensii şi alte drepturi de 

asigurări sociale ale avocaţilor - PLx 782/2015 a fost trimis spre  
dezbatere pe fond atât comisiei noastre cât şi Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi.  

În cadrul discuţiilor a fost prezentat raportul preliminar transmis de 
Comisia juridică, urmând ca finalizarea dezbaterilor să aibă loc într-o 
şedinţă ulterioară a comisiei. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.43/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr.200/2004 privind 
recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile 
reglementate din România - PLx 824/2015 a fost trimis spre  dezbatere pe 
fond atât comisiei noastre cât şi Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport.  

În cadrul discuţiilor a fost prezentat obiectul de reglementare al 
proiectului, iar în urma finalizării dezbaterilor membrii comisiei au hotărât, 
cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma 
prezentată, urmând ca raportul comun să fie întocmit după finalizarea 
dezbaterilor şi în cadrul Comisiei pentru învăţământ. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - PLx 881/2015 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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Celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi au fost amânate pentru 
şedinţa următoare a comisiei. 

 
În data de 27 ianuarie 2016, lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Adrian Solomon, preşedintele comisiei. 
Lucrările comisiei pentru muncă şi protecţie socială au continuat cu 

proiectele amânate în şedinţa anterioară a comisiei. 
 
Propunerea legislativă pentru completarea articolului 23 din Legea 

nr.258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor - PLx 774/2015, a fost 
trimis comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa 
Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport.  

În cadrul discuţiilor, membrii comisiei au hotărât amânarea 
dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară, la solicitarea Ministerului Educaţiei 
Naţionale şi Cercetării Ştinţifice. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.51 din Legea 

nr.215/2001 a administraţiei publice locale - Plx 809/2015 a fost trimis 
comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei   
juridice, de disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului.  

În urma finalizării discuţiilor, membrii comisiei au hotărât ca votul 
final asupra iniţiativei legislative să fie dat în următoarea şedinţă a 
comisiei. 

 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Programul 
de lucru al Comisiei pentru 2016 - Circumstanțe excepționale, acțiuni pe 
măsură - COM (2015) 610 a fost trimisă comisiei pentru selecţie de 
propuneri. 

În cadrul lucrărilor s-a propus amânarea discuţiilor, în vederea 
analizării documentului şi selecţia de propuneri majore în funcţie de 
provocările cu care se confruntă societatea noastră în prezent. 

 
În ziua de 28 ianuarie 2016, 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 ziua de 25 ianuarie 2016 a absentat domnul deputat Florin 
Iordache (grup parlamentar PSD) - delegaţie. 
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În zilele de 26, 27 şi 28 ianuarie 2016 şi-au înregistrat prezenţa la 
lucrări toţi membrii comisiei: 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, Rovana Plumb, 
Cristian-George Sefer, Irinel-Ioan Stativă, Mihaela Stoica, Violeta Tudorie. 

 
 

 
  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

ADRIAN SOLOMON    MIHĂIŢĂ GĂINĂ 
 

 

 

 

Întocmit,  

Consilier parlamentar Adriana Breazu 
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