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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 

SINTEZA 

lucrărilor comisiei din 1 şi 3 martie 2016 

 

 

În zilele de 1 şi 3 martie 2016, Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.83/2015 pentru 

completarea Legii nr.223/2007 privind Statutul personalului aeronautic 

civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România - PLx 841/2015 

2. Proiect de Lege pentru completarea art.158 din Legea nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice - PLx 29/2016 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Dialogului 

Social nr.62/2011 - Plx 35/2016 

4. Proiect de Lege privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului 

didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 

mai 2011 - PLx 320/2015 

5. 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 

6. Propunere legislativă privind activitatea de prevenţie în sănătate – Plx 

4/2016 

7. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea art.10 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoaşterea 
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meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi 

acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat – PLx 

22/2016 

8. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoaşterea meritelor 

personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor 

drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat – PLx 23/2016 

9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.54, alin.1, 

lit.c) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – Plx 

24/2016 

10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii de 

Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune – Plx 38/2016. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Mihai Baltă, 

vicepreşedinte al comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi: 

- d-na Corina Şuteu – Secretar de  Stat, Ministerul Culturii 

- d-na Georgeta Jugănaru – director, Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

- d-l George Ghelmez – director, Ministerul Educaţiei Naţionale şi 

Cercetării Ştiinţifice 

- d-l Serghei Mesaroş – director, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

- d-l Cornel Frimu – consilier, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării 

Ştiinţifice 

- d-na Gabriela Doina Stăncioiu – consilier, Ministerul Finanţelor Publice 

- d-l col.Adrian Bălălău – şef serviciu, Ministerul Apărării Naţionale 

- d-l col.Florin Vasile – consilier, Ministerul Apărării Naţionale 

- d-l Ion Marican – colonel, Ministerul Apărării Naţionale 

- d-l  Ion Necula – pilot instructor, Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă 

- d-l  Marcel Anton – pilot instructor, Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă 
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- d-l  Aurelian Ilie – pilot instructor - Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă 

- d-l Dumitru Costin – preşedinte, Blocul Naţional Sindical 

- d-l Cristian Mihai – vicepreşedinte, Blocul Naţional Sindical 

- d-l Bogdan Hossu – preşedinte, Confederaţia Sindicală „Cartel Alfa” 

- d-l Benone Neagoe – secretar general, Uniunea Ziariştilor Profesionişti 

- d-l Ovidiu Marian – membru, Uniunea Ziariştilor Profesionişti 

- d-na Nadia Stan – consilier juridic, Societatea  Română de Televiziune 

- d-na Mariana Milan - consilier juridic, Societatea Română de 

Radiodifuziune 

- d-na Nicoleta Balaş – preşedinte, Sindicatul Liber din Radio-România 

- d-l Adrian Doroş – primvicepreşedinte, Sindicatul Liber din Radio-

România. 

 

Proiectul de Lege privind modificarea Legii nr.83/2015 pentru 

completarea Legii nr.223/2007 privind Statutul personalului aeronautic 

civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România - PLx 841/2015 a 

fost trimis pentru dezbatere pe fond Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială şi Comisiei pentru transporturi. 

În urma finalizării dezbaterilor în cadrul celor două comisii, proiectul 

de lege a fost adoptat cu amendamente, cu majoritate de voturi (2 

abţineri). Amendamentele se regăsesc în raportul comisiei. 

 

Proiectul de Lege pentru completarea art. 158 din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - PLx 29/2016 a fost 

respins de membrii comisiei, cu majoritate de voturi (4 împotrivă). 

Motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

Dialogului Social nr.62/2011 - Plx 35/2016 a fost amânată, întrucât au 

fost prezentate amendamente, iar membrii comisiei au solicitat un punct 

de vedere al Guvernului. 
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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 pentru dezbatere pe fond 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru învăţământ, 

ştiinţă, tineret şi sport.  

Cele două comisii au întocmit un raport de adoptare cu 

amendamente, care a fost retrimis comisiilor de către plenul Camerei 

Deputaţilor, pentru reexaminare. 

În urma reluării şi finalizării dezbaterilor, cele două comisii au 

hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu 

amendamente. Acestea se regăsesc în raportul comun înlocuitor întocmit 

de cele două comisii. 

 

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 dezbătut şi 

adoptat cu amendamente de membrii comisiei, cu majoritate de voturi (o 

abţinere). Amendamentele se regăsesc în raportul comisiei. 

 

Referitor la propunerea legislativă privind activitatea de prevenţie în 

sănătate – Plx 4/2016 s-a cerut amânarea dezbaterilor de către Ministerul 

Sănătăţii, propunerea fiind acceptată cu unanimitate de voturi. 

  

Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea art.10 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoaşterea 

meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea 

unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat – PLx 22/2016 a fost 

trimis comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa 

Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. În urma 

finalizării dezbaterilor, proiectul de lege a fost avizat favorabil de membrii 

comisiei, cu majoritate de voturi (o abţinere). 
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Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoaşterea meritelor 

personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor 

drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat – PLx 23/2016 a fost trimis 

comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei 

pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. În urma finalizării 

dezbaterilor, proiectul de lege a fost avizat favorabil de membrii comisiei, 

cu unanimitate de voturi. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.54, 

alin.1, lit.c) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – 

Plx 24/2016, a fost trimisă comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului 

fiind de competenţa Comisiei pentru sănătate şi familie şi Comisiei pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului. În urma finalizării 

dezbaterilor, propunerea legislativă a fost avizată favorabil de membrii 

comisiei, cu unanimitate de voturi. 

 

10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii de Radiodifuziune 

şi Societăţii Române de Televiziune – Pl-x 38/2016 a fost trimisă comisiei 

pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru 

cultură, arte, mijloace de informare în masă. Această propunere legislativă 

a fost dezbătută şi avizată favorabil de membrii comisiei, cu majoritate de 

voturi (o abţinere şi unul împotrivă). 

 

În ziua de 3 martie 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 săptămâna următoare. 

 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (24) în ziua de 1 martie 2016 a absentat doamna deputat Claudia 

Boghicevici (grup parlamentar PNL). 
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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 Ialomiţianu.  

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, Rovana Plumb, 

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

 

În ziua de 3 martie 2016 şi-au înregistrat prezenţa la lucrări toţi 

membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială (24): 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 Decebal Stănescu 
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