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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 

PROCES-VERBAL 
al lucrărilor Comisiei din ziua de 26 aprilie 2016 

 

 

În ziua de 26 aprilie 2016, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

şi-a desfăşurat lucrările împreună cu Comisia pentru muncă, familie şi 

protecţie socială a Senatului având următoarea ordine de zi: 

1. Întâlnirea membrilor celor 2 comisii cu domnul Dragoş Pîslaru, 

ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială a Camerei 

Deputaţilor. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi din partea Ministerului Muncii, 

Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice:  

• Dl Dragoş Pîslaru – ministru; 

• Dl Gabriel Lungu– secretar de stat. 

 

În deschiderea lucrărilor domnul preşedinte Adrian Solomon a dat 

cuvântul  ministrului muncii să prezinte punctul de vedere al ministerului pe 

care îl coordonează cu privire la proiectul legii salarizării personalului 

bugetar, precum şi la iniţiativa legislativă privind plata indemnizaţiilor pentru 

mame. 
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Domnul ministru Dragoş Pîslaru a arătat că există o mare aşteptare cu 

privire la noua lege a salarizării şi de aceea se urmăreşte cu prioritate 

obiectivul echităţii în zona salarizării pentru toate familiile ocupaţionale. 

Domnia sa a arătat că prin adoptarea anumitor iniţiative legislative o serie de 

bugetari au obţinut drepturi suplimentare care au dus la discrepanţe între 

ministere si alte institutii dar şi conditii diferite  de încadrare. Nu în ultimul 

rând, s-a comprimat întreaga bază salarială datorită creşterii salariului minim 

garantat în plată. 

26 miliarde de lei era costul pentru a rezolva problema din proiectul 

promovat de către doamna ministru Ana Costea, astfel 3,5% din PIB ar fi 

trebuit distribuite între diferite categorii de beneficiari. Aceste majorări ar 

urma să fie acordate prin două acte normative, urmărindu-se concentrarea 

pe corecţii. 

Noua ordonanță privind salariile bugetarilor ar putea fi elaborată, 

împreună cu partenerii sociali, până la data de 15 mai, lansată timp de două 

săptămâni în dezbatere publică și adoptată de Executiv la 1 iunie. De creșteri 

salariale ar putea beneficia, între 300.000 și 500.000 de bugetari. Pe de altă 

parte, domnul ministru Pîslaru a afirmat că ordonanța se va fundamenta pe o 

capacitate fiscal-bugetară limitată. 

Cu privire la cel de-al doilea subiect, referitor la plata indemnizaţiilor 

acordate potrivit initiativei legislative de modificare a  Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru 

creşterea copiilor, modificată prin Legea nr. 66/2016, domnul ministru a 

arătat că este prioritar pentru minister acum, adaptarea sistemului 

informatic şi identificarea resurselor bugetare necesare aplicării acesteia. 

 

În continuare, membrii comisiei i-au adresat o serie de întrebări 

ministrului muncii cu privire la proiectul legii salarizării, rezolvarea 

problemelor urgente din domeniul social referitoare la pensii, măsurile 

pentru susţinerea demografiei, precum şi stadiul în care se regăsesc normele 

metodologice de aplicare a Legii nr 66/2016, precum şi ale Legii nr. 

219/2015 privind economia socială. 
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Începând cu ora 16.00, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi-a 

desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

2. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.65 din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Pl-x 75/2016 

3. Propunere legislativă pentru completarea Legii-cadru nr.284/2010 

privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice Pl-x 

707/2015 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele comisiei. 

La dezbateri a participat ca invitat domnul Gabriel Lungu – secretar de 

stat în cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 

Vârstnice. 

Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.65 din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Pl-x 75/2016 a fost 

retrimisă în temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

în vederea reexaminării şi întocmirii unui nou raport. 

Iniţiativa are ca obiect de reglementare modificarea articolului 65 

alineatul (5) din Legea nr.263/2010 în sensul ca persoanele afectate de 

poluare prin emisii de substanţe nocive, precum şi alte substanţe chimice din 

localitatea Târgu Mureş să beneficieze de reducerea vârstei standard de 

pensionare cu 2 ani, fără penalizare. În cursul dezbaterilor au fost formulate 

amendamente care se regăsesc în raportul comisiei. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu 

majoritate de voturi adoptarea propunerii legislative cu amendamente. 

 

Propunerea legislativă pentru completarea Legii-cadru nr.284/2010 

privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice Pl-x 

707/2015 prevede completarea Legii nr.284/2010, cu modificările şi 

completările ulterioare, în sensul reintroducerii prevederilor prin care se 
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acordă un spor la salariul de bază persoanelor din sistemul bugetar care 

deţin titlul ştiinţific de doctor. 

În cursul dezbaterilor au fost formulate amendamente în sensul creării 

cadrului legal pentru stabilirea veniturilor salariale ale personalului din 

autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii şi 

pentru a evita apariţia unor conflicte sociale determinate de diminuarea 

drastică a unor salarii negociate şi stabilite prin contractele colective de 

muncă ce îşi încetează perioada de valabilitate. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi (o abţinere), adoptarea proiectului de lege cu 

amendamente, redate în raportul comisiei. 

 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (24) în ziua de 26 aprilie 2016 au absentat domnul deputat Mircea 

Dolha şi domnul deputat Ludovic Orban (grup parlamentar PNL). În locul 

domnului deputat Ludovic Orban a participat la şedinţă doamna deputat 

Lucia Varga - grup parlamentar PNL. 

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, Ileana Cristina 

Dumitrache, Dorel Covaci, Virgil Delureanu, Florin Iordache, Kerekes Károly, 

Cristina Nichita, Romeo Florin Nicoară, Rovana Plumb, Cristian-George Sefer, 

Irinel-Ioan Stativă, Mihaela Stoica, Violeta Tudorie, Lucia Varga. 

 

          
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 ADRIAN SOLOMON   MIHĂIŢĂ GĂINĂ 

      

 

 

 

Întocmit, 
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
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