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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 5 şi 7 aprilie 2016 

 

În zilele de 5 şi 7 aprilie 2016, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în 
anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-
bugetare - PLx 82/2016 

2. Propunere legislativă pentru completarea Legii-cadru nr.284/2010 
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice - Plx 
707/2015 

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

4. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.65 din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - Plx 75/2016 

5. Document de lucru al CE - Raportul de țară al României pentru 2016. 
Inclusiv un bilanț aprofundat privind prevenirea și corectarea 

dezechilibrelor macroeconomice - SWD (2016) 091. 
 

În data de 5 aprilie 2016 lucrările au fost conduse de domnul 
deputat Adrian Solomon, preşedintele comisiei. 

 
La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Gabriel Lungu - Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

- d-na Daniela Pescaru – Secretar de Stat, Ministerul Finanţelor Publice 
- d-l Attila Gyorgy – Secretar de Stat, Ministerul Finanţelor Publice 
- d-na Carmen Elian - Secretar de Stat, Ministerul Comunicaţiilor şi 

Societăţii Informaţionale 
- d-na Otilia Sava – Secretar de Stat, Ministerul Apărării Naţionale 
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- d-l Ioan Aurel Stanciu – Secretar de Stat, Ministerul Transporturilor 
- d-l Mihai Păunică – director general, Ministerul Educaţiei Naţionale şi 

Cercetării Ştiinţifice 
- d-l Tiberiu Trifan – Secretar de Stat, Ministerul Afacerilor Interne 
- d-l Stelică Drăgulin – director general, Ministerul Afacerilor Interne 
- d-na Georgeta Jugănaru – director, Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice  
- d-l Daniel Vâlcu – director adjunct, Ministerul Finanţelor Publice  
- d-l Valeriu Roşu – director adjunct, Casa sectorială de pensii a 

Ministerului Apărării Naţionale 
- d-l Dragoş Lucan – director adjunct, Casa sectorială de pensii a 

Ministerului Apărării Naţionale 
- d-l Lucian Munteanu – şef serviciu, Casa sectorială de pensii a 

Ministerului Afacerilor Interne 
- d-l Marian Panaitescu – şef serviciu, Casa sectorială de pensii a 

Serviciului Român de Informaţii 
- d-l Nicolae Bărbieru – director general, Administraţia Naţională „Apele 

Române”  
- d-l Relu Adam – director, Administraţia Naţională „Apele Române” 
- d-l Bogdan Tiberiu Paşca – consilier, Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice  
- d-na Matilda Monica Stroie – consilier, Ministerul Finanţelor Publice 
- d-l Marian Corici – consilier, Serviciul Român de Informaţii 
- d-na Raluca Ţintoiu – preşedinte, Asociaţia pentru Pensiile Administrate 

Privat din România 
- d-l Lucian Lumezeanu – consultant, Asociaţia pentru Pensiile 

Administrate Privat din România 
- d-l Silviu Novac – membru, Asociaţia pentru Pensiile Administrate Privat 

din România 
- d-l Neculai Chiriţă - Inspectoratul General de Aviaţie al MAI 
- d-l Laurenţiu Lupu - Inspectoratul General de Aviaţie al MAI 
- d-l Doru Teodorov – pensionar aviaţie 
- d-l Daniel Popescu – pensionar aviaţie 
- d-l Viorel Kiss – pensionar aviaţie 
- d-l Ionel Cioacă – pensionar aviaţie 
- d-l Constantin Voicu - Sindicatul funcţionarilor din cadrul Ministerului 

Transporturilor 
- d-l Mircea Dogaru - Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate din 

România 
- d-l Mihai Vasile - Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate din 

România 
- d-l Valeriu Pricină - Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate din 

România 
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- d-l Iosif Bălan - Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate din România 
- d-na Monica Călian - Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate din 

România 
- d-l Dumitru Coarnă – vicepreşedinte, Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi 

Personalului Contractual din România (SNPPC) 
- d-l Marian Andrei – vicepreşedinte, Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi 

Personalului Contractual (SNPPC) 
- d-l Marian Tudor – preşedinte, Asociaţia „ROMIL” Bucureşti 
- d-na Luminiţa Petrescu – consilier juridic, Asociaţia „ROMIL” Bucureşti 
- d-l Marius Idiţă – preşedinte, Sindicatul Naţional „Uniunea Poliţiştilor” 
- d-l Octavian Bălan - Sindicatul Naţional „Uniunea Poliţiştilor” 
- d-l Sebastian Oprescu – preşedinte, Sindicatul Naţional al Funcţionarilor 

Publici din România 
- d-l Lucian Borceanu – vicepreşedinte, Sindicatul Naţional al 

Funcţionarilor Publici din România 
- d-l Mircea Ionescu – Sindicatul Naţional al Funcţionarilor Publici, Grupa 

Ministerelor Economiei şi Energiei 
- d-l Ion Albu – preşedinte executiv, Confederaţia Sindicală Naţională 

“Meridian” 
- d-l Ringo Dămureanu - Uniunea Sindicatelor Funcţionarilor Publici 

„Forţa Legii” 
- d-l Ion Daniel – preşedinte, Federaţia Naţională de Mediu „Ecologistul” 
- d-l Bogdan Vlăsceanu – membru, Federaţia Naţională de Mediu 

„Ecologistul”. 
 
 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri 
fiscal-bugetare - PLx 82/2016, a fost trimis pentru dezbatere pe fond atât 
comisiei noastre, cât şi Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru apărare, ordine publică 
şi siguranţă naţională.  

În cadrul şedinţei au avut loc dezbateri generale, fiind prezentate 
membrilor comisiei punctele de vedere ale celor prezenţi, observaţii şi 
amendamente. 

De asemenea, la solicitarea reprezentanţilor Ministerului Apărării 
Naţionale, a fost dezbătut un singur articol din ordonanţa de urgenţă, care 
se referă la modificarea şi completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile 
militare de stat. 

Membrii comisiei au hotărât ca dezbaterile pe celelalte articole să 
continue în următoarea şedinţă a comisiei. 
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Dezbaterile asupra propunerii legislative pentru completarea Legii-
cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 
fonduri publice - Plx 707/2015 au fost amânate, la solicitarea membrilor 
comisiei, pentru următoarea şedinţă a comisiei. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere - PLx 
717/2015, a fost retrimis celor două comisii sesizate cu dezbaterea 
fondului, respectiv comisiei noastre şi Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, de către plenul 
Camerei Deputaţilor, în vederea reexaminării şi întocmirii unui nou raport. 
Membrii comisiei noastre au hotărât amânarea dezbaterilor pentru şedinţa 
următoare a comisiei. 

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

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - Plx 75/2016, a fost 
trimisă comisiei noastre pentru dezbatere pe fond. În cadrul dezbaterilor 
au fost formulate amendamente. Supuse votului, acestea au fost fie 
admise, fie respinse.  

În urma finalizării discuţiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea propunerii legislative cu amendamente, 
care se regăsesc în raportul comisiei întocmit. 

 
Dezbaterea asupra Documentului de lucru al serviciilor CE - Raportul 

de țară al României pentru 2016 - SWD (2016) 91 a fost amânată, 
întrucât nu au fost prezenţi reprezentanţii Guvernului invitaţi la lucrări. 

 

În data de 7 aprilie 2016, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi proiectele amânate 
în şedinţa anterioară. 

La solicitarea preşedintelui comisiei, proiectele au fost amânate 
întrucât la nivelul Guvernului se discută adoptarea şi promovarea unui act 
normativ privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice. 
 
 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (24) în ziua de 5 aprilie 2016 au absentat domnul deputat Varol 
Amet (grup parlamentar al Minorităţilor Naţionale), domnul deputat Mircea 
Dolha (grup parlamentar al PNL), doamna deputat Ileana Cristina 
Dumitrache (grup parlamentar al PSD) şi domnul deputat Florin Romeo 
Nicoară (grup parlamentar al PNL). 
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Conform prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Varol Amet a participat 
domnul deputat Niculae Mircovici (grup parlamentar al Minorităţilor 
Naţionale), în locul domnului deputat Mircea Dolha a participat domnul 
deputat Grigore Crăciunescu (grup parlamentar al PNL), iar în locul 
domnului deputat Florin Romeo Nicoară a participat doamna deputat Elena 
Reuer (grup parlamentar al 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, Ioan Axente, 
Claudia Boghicevici, Andrei-Răzvan Condurăţeanu, Dorel Covaci, Virgil 
Delureanu, Florin Iordache, Kerekes Károly, Cristina Nichita, Ludovic 
Orban, Rovana Plumb, 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 7 aprilie 2016 au absentat domnul deputat Mircea 
Dolha (grup parlamentar al PNL) şi doamna deputat Ileana Cristina 
Dumitrache (grup parlamentar al PSD). 

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, Rovana Plumb, 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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