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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
al lucrărilor Comisiei din 3 februarie 2017 

 
 

În data de 3 februarie 2017, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017  - PLx 

8/2017 
2. Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017 – PLx 7/2017. 

 
La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-na Lia Olguţa Vasilescu – ministru, Ministerul Muncii şi Justiţiei 
Sociale  

- d-na Ileana Ciutan – preşedinte, Casa Naţională de Pensii Publice 
- d-l Florian Costache – preşedinte, Consiliul Economic şi Social 
- d-na Marta-Iozefina Bencze – preşedinte, Consiliul de monitorizare a 

implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi. 
 
Dezbaterile asupra proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de 

stat pe anul 2017  - PLx 8/2017 au avut loc în şedinţă comună cu Comisia 
pentru muncă, familie şi protecţie socială a Senatului. 

 
Lucrările au fost conduse de domnul senator Ion Rotaru, 

preşedintele Comisiei pentru muncă, familie şi protecţie socială. 
 

Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 a 
fost prezentat de către doamna ministru Lia Olguţa Vasilescu.  

Domnia sa a precizat că propunerile care au stat la baza construcţiei 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 au în vedere prognoza 
indicatorilor macroeconomici pentru anii 2017-2020. 
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Obiectivele importante ale construcţiei bugetare pe anul 2017 sunt 
aplicarea prevederilor legislaţiei din domeniul pensiilor şi asigurărilor 
sociale şi ale Programului de guvernare pe anii 2017-2020. 

La construcţia bugetară în domeniul asigurărilor sociale de stat şi al 
asigurărilor pentru şomaj pe anul 2017 s-au avut în vedere următoarele: 

- majorarea cu 5,25% a valorii punctului de pensie, începând cu luna 
ianuarie 2017, respectiv la 917,5 lei; 

- majorarea valorii punctului de pensie, de la 1 iulie 2017, la 1.000 
lei; 

- acordarea, începând cu 1 ianuarie 2017, a unui indice de corecţie de 
1,14 şi de 1,05 începând cu 1 iulie 2017; 

- încadrarea cheltuielilor bugetare în cadrul fiscal-bugetar din strategia 
fiscal-bugetară a Guvernului pentru perioada 2017-2019; 

- creşterea câştigului salarial mediu brut în anul 2017 la 3.131 lei, faţă 
de 2.815 lei estimat pentru anul 2016 şi 2.555 lei realizat în anul 
2015; 

- scăderea numărului de şomeri înregistraţi cu 42 mii persoane, 
ajungându-se astfel la finele anului 2017 la 387 mii persoane, de la 
429 mii persoane estimat pentru finele anului 2016; 

- scăderea ratei şomajului înregistrat la finele anului 2017 la 4,3% 
faţă de 4,8% estimată pentru finele anului 2016; 
Prin proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 

s-au propus, pe lângă prevederile şi autorizările privind veniturile şi 
cheltuielile pentru bugetele asigurărilor sociale de stat, asigurărilor pentru 
şomaj, sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale, fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, 
fondurilor externe nerambursabile, bugetele instituţiilor publice finanţate 
parţial din venituri proprii, şi următoarele reglementări specifice 
exerciţiului bugetar al acestui an: 

- câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat; 

- cuantumul ajutorului de deces în cazul asiguratului sau 
pensionarului, precum şi în cazul unui membru de familie al 
acestora; 

- dispoziţii referitoare la proiectele cu finanţare din fonduri externe 
nerambursabile. 
 
În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii au 

hotărât, cu majoritate de voturi (21 voturi pentru şi 6 voturi împotrivă) 
avizarea favorabilă a proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat 
pe anul 2017. 
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Dezbaterea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2017 – PLx 
7/2017 a avut loc pe următorii ordonatori principali de credite: 

- Consiliul Economic şi Social (anexa 3/51) 
- Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale (anexa 3/20) 
- Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social (anexa 3/49)    
- Consiliul de monitorizare a implementării Convenţiei privind 

drepturile persoanelor cu dizabilităţi (anexa 3/58). 
 
Dezbaterea Anexei 3/51, a Consiliul Economic şi Social, a avut loc în 

în şedinţă comună cu Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială a 
Senatului. 

În cadrul dezbaterilor, au fost prezentate: 
1. Misiunea instituţiei publice şi cadrul legal de funcţionare 
2. Priorităţi strategice pe termen mediu ale ordonatorului de credite 
3. Componenta sistemului de finanţare 
4. Politica în domeniul investiţiilor publice. 
Supusă votului, Anexa 3/51 a fost aprobată de membrii comisiilor cu 

majoritate de voturi (18 voturi pentru şi 6 voturi împotrivă). 
 

Dezbaterea Anexei 3/20, a Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, a 
avut loc în şedinţă comună cu Comisia pentru egalitatea de şanse pentru 
femei şi bărbaţi a Camerei Deputaţilor, Comisia pentru muncă, familie şi 
protecţie socială şi Comisia pentru egalitatea de şanse ale Senatului. 

În cadrul dezbaterilor, doamna ministru Lia Olguţa Vasilescu a 
precizat că MMJS îşi stabileşte, pentru perioada 2017-2019, câteva direcţii 
de acţiune, având în vedere principalele angajamente pe care statul român 
şi le-a asumat, menţionate în principalele documente programatice şi 
acorduri comunitare şi internaţionale pe de o parte, şi luând în considerare 
realităţile economico-sociale din România, pe de altă parte:  
1. Susţinerea ocupării forţei de muncă şi formării profesionale, cu accent 
pe ocuparea în rândul tinerilor, asigurarea egalităţii de şanse între femei şi 
bărbaţi şi a condiţiilor optime de muncă. 
2. Asigurarea unui sistem de politici, în domeniul pensiilor şi drepturilor de 
securitate socială, sustenabil şi echitabil. 
3. Dezvoltarea unor sisteme eficiente de asistenţă socială pentru 
susţinerea persoanelor aflate în dificultate, protecţia şi asigurarea 
bunăstarii copilului, familiei şi persoanelor vârstnice, având în vedere 
aplicarea principiului justiţiei sociale. 
4. Dezvoltarea capacităţii administrative a ministerului şi a instituţiilor 
aflate în subordine, respectiv Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie 
Socială (ANPIS), Inspecţia Muncii (IM), Autoritatea Naţională pentru 
Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA), Agenţia Naţională 
pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (ANESFB), Autoritatea 
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Naţională pentru Persoanele cu Dizabilitaţi (ANPD), a celor aflate sub 
autoritatea sa, respectiv Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP) şi 
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), precum şi a 
celor aflate în coordonare, respectiv Institutul Naţional de Cercetare 
Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale (I.N.C.S.M.P.S.). 
 Totodată, doamna ministru a prezentat, pe scurt, o sinteză a 
politicilor din domeniile ocupării forţei de muncă, relaţiilor de muncă, 
asistenţei sociale, egalităţii de şanse, pensiilor şi salariilor, precum şi 
măsurile pe care le are în vedere ministerul în scopul realizării programului 
de guvernare propus. 

Supusă votului, Anexa 3/20 a fost aprobată de membrii comisiilor cu 
majoritate de voturi (23 voturi pentru şi 10 voturi împotrivă). 
 

Dezbaterea Anexei 3/49, a Ministerului Consultării Publice şi 
Dialogului Social, a avut loc în şedinţă comună cu Comisia pentru 
egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru muncă, familie şi protecţie socială şi Comisia pentru egalitatea de 
şanse ale Senatului. 

În cadrul dezbaterilor, au fost prezentate: 
1. Misiunea instituţiei publice şi cadrul legal de funcţionare 
2. Priorităţi strategice pe termen mediu ale ordonatorului de credite 
3. Componenta sistemului de finanţare 
4. Politica în domeniul investiţiilor publice. 
Supusă votului, Anexa 3/49 a fost aprobată de membrii comisiilor cu 

majoritate de voturi (23 voturi pentru şi 10 voturi împotrivă). 
 
Dezbaterea Anexei 3/58, a Consiliului de monitorizare a 

implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, a 
avut loc în şedinţă comună cu Comisia pentru egalitatea de şanse pentru 
femei şi bărbaţi a Camerei Deputaţilor, Comisia pentru muncă, familie şi 
protecţie socială şi Comisia pentru egalitatea de şanse ale Senatului. 

În cadrul dezbaterilor, au fost prezentate misiunea instituţiei publice 
şi cadrul legal de funcţionare, precum şi priorităţile strategice pe termen 
mediu ale ordonatorului de credite. 

Supusă votului, Anexa 3/58 a fost aprobată de membrii comisiilor cu 
majoritate de voturi (23 voturi pentru, 8 voturi împotrivă şi 2 abţineri). 
 
 În urma finalizării dezbaterilor asupra proiectului Legii bugetului de 
stat pe anul 2017, membrii comisiilor au hotărât, cu majoritate de voturi 
(23 pentru şi 10 împotrivă), avizarea favorabilă a proiectului, cu 
amendamente, admise şi respinse. Acestea sunt redate în avizul comun 
întocmit. 
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Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (20) în ziua de 3 februarie 2017 au absentat domnul deputat 
Adrian Ionuţ Gâdea (grup parlamentar PSD), doamna deputat Luminiţa 
Maria Jivan (grup parlamentar PSD), doamna deputat Daniela Oteşanu 
(grup parlamentar PSD) şi domnul deputat Irinel Ioan Stativă (grup 
parlamentar PSD). 

Conform prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, în locul doamnei deputat Luminiţa Maria Jivan a 
participat la lucrări doamna deputat Anişoara Radu, în locul doamnei 
deputat Daniela Oteşanu a participat la lucrări domnul deputat Ştefan 
Ovidiu Popa, iar în locul domnului deputat Irinel Ioan Stativă a participat la 
lucrări domnul deputat Aurel Căciulă. 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Adrian 
Solomon – preşedinte, Mihăiţă Găină, Dumitru Oprea şi Silviu Vexler – 
vicepreşedinţi, Éva-Andrea Csép – secretar, Vasile Axinte, Mara Daniela 
Calista, Ionela Victoria Dobrică, Adrian Octavian Dohotaru, Eugen Neaţă, 
Mihai Niţă, Rovana Plumb, Cristian George Sefer, Cristian Gabriel Seidler, 
Constantin Cătălin Zamfira. 

 

  
PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
ADRIAN SOLOMON   CSÉP ÉVA ANDREA  

    

 

 

 

 

 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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