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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din 8, 9, 10 şi 11 septembrie 2014 

 

 

În perioada 8 – 11 septembrie 2014, Comisia pentru muncă şi 

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

1. Cererea de reexaminare a Legii privind unele măsuri referitoare la 

veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri 

publice - PLx 528/2013 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.36/2010 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile 

şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate - PLx 384/2010 

3. Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de formator auto cu 

drept de liberă practică, precum și pentru înfiinţarea, organizarea și 

funcţionarea Colegiului Formatorilor Auto din România - PLx 

294/2014 

4. Proiect de Lege privind economia socială - PLx 335/2014 

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul 

educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte 

normative - PLx 352/2014 

 

 



6. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă nr.82/2006 privind recunoaşterea meritelor personalului 

armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi 

acestuia şi urmaşilor celui decedat - Plx 385/2014. 

 

În data de 8 septembrie 2014 lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Florin Iordache, preşedintele comisiei. 

 Pe ordinea de zi a comisiei s-a aflat cererea de reexaminare a Legii 

privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale 

personalului plătit din fonduri publice - PLx 528/2013. 

 

La dezbateri au participat, ca invitaţi, din partea Ministerului Muncii, 

Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice:  

- d-na Rovana Plumb – Ministru 

- d-l Levente Horvath Akos – Secretar de Stat 

- d-l Dragoş Ionuţ Bănescu – Secretar general adjunct. 

 

În temeiul art.137 alin.(2), membrii comisiei au întocmit un raport 

de aprobare a cererii de reexaminare formulată de Preşedintele României 

şi adoptarea legii cu amendamente. Raportul a fost depus la Biroul 

permanent al Camerei Deputaţilor, fiind adus la cunoştinţa tuturor 

deputaţilor, aceştia având posibilitatea de a depune amendamente asupra 

soluţiei adoptate de comisie. 

 În temeiul art.137 alin.(3), membrii comisiei au reluat dezbaterea 

cererii de reexaminare şi a amendamentelor depuse la comisie şi, în urma 

finalizării discuţiilor, au hotărât, cu majoritate de voturi (o abţinere), să 

supună plenului Camerei Deputaţilor un raport de înlocuire asupra cererii 

de reexaminare formulată de Preşedintele României, prin care se propune 

aprobarea cererii de reexaminare şi adoptarea legii cu amendamente. 

Amendamentele se regăsesc în raportul de înlocuire întocmit de comisie. 

 

În data de 9 septembrie 2014 lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Florin Iordache, preşedintele comisiei. 
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La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-na Otilia Sava – Secretar de Stat, Ministerul Apărării Naţionale 

- d-l Andrei Kiraly – Secretar de Stat, Ministerul Educaţiei Naţionale 

- d-na Liliana Preoteasa – Subsecretar de Stat, Ministerul Educaţiei 

Naţionale 

- d-na Mihaela Grecu – director, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice  

- d-na Cassiana Dinu – inspector principal, Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice  

- d-l col. Florin Vasile - Ministerul Apărării Naţionale. 

  

 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.36/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de 

asigurări sociale de sănătate - PLx 384/2010, a fost trimis pentru 

dezbatere pe fond atât Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cât şi 

Comisiei pentru sănătate şi familie.  

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005, în sensul 

eficientizării activităţii de acordare şi verificare a certificatelor de concediu 

medical în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum şi 

responsabilizarea atât a medicilor prescriptori cât şi a asiguraţilor 

beneficiari de certificate de concediu medical, în conformitate şi cu 

legislaţia similară a altor state membre ale Uniunii Europene. 

 În cadrul discuţiilor s-a precizat că cele două comisii au întocmit un 

raport de adoptare a proiectului de lege cu amendamente, în sensul 

respingerii Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2010, precum şi 2 

rapoarte suplimentare, de menţinere a soluţiei iniţiale. Proiectul de lege a 

fost retrimis comisiilor de către Plenul Camerei Deputaţilor, în vederea 

reexaminării şi întocmirii unui nou raport. 

 Dezbaterile asupra proiectului de lege au fost amânate, la solicitarea 

Ministerului Sănătăţii. 
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 Proiectul de Lege privind exercitarea profesiei de formator auto cu 

drept de liberă practică, precum și pentru înfiinţarea, organizarea și 

funcţionarea Colegiului Formatorilor Auto din România - PLx 294/2014 a 

fost trimis pentru dezbatere pe fond atât Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială, cât şi Comisiei pentru transporturi şi infrastructură şi 

Comisiei pentru industrii şi servicii. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului 

legal privind exercitarea profesiei de formator auto, ca profesie de sine-

stătătoare, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Formatorilor 

Auto din România, ca organizaţie profesională, cu personalitate juridică, 

de interes public, apolitică şi independentă. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea 

proiectului de Lege şi transmiterea unui raport preliminar cu soluţia 

adoptată către Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi Comisia 

pentru industrii şi servicii. 

 

 Dezbaterile asupra proiectului de Lege privind economia socială - 

PLx 335/2014, care a fost transmis pentru dezbatere pe fond Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială, Comisiei pentru politică economică, 

reformă şi privatizare şi Comisiei pentru industrii şi servicii, au fost 

amânate, la solicitarea membrilor comisiei.  

 

 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul 

educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative - 

PLx 352/2014 a fost trimis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială 

pentru avizare, dezbaterea pe fond fiind de competenţa Comisiei pentru 

învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi,  avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma 
prezentată. 
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 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă nr.82/2006 privind recunoaşterea meritelor personalului 

armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi 

urmaşilor celui decedat - Plx 385/2014 a fost trimisă Comisiei pentru 

muncă şi protecţie socială pentru avizare, dezbaterea pe fond fiind de 

competenţa Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea negativă a propunerii legislative. 
 

În zilele de 10 şi 11 septembrie 2014, 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 (23) în ziua de 8 septembrie 2014 a absentat domnul deputat 

Kerekes Károly (grup parlamentar UDMR). 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Iordache 

Florin – preşedinte, Solomon Adrian şi Vladu Iulian – vicepreşedinţi, Găină 

Mihăiţă şi Pocora Cristina-Ancuţa – secretari, Amet Varol, Anton Marin, 

Axente Ioan, Baltă Mihai, Boghicevici Claudia, Condurăţeanu Andrei-

Răzvan, Covaci Dorel, Delureanu Virgil, Dumitrache Ileana-Cristina, Galan 

Constantin, Iane Daniel, Orban Ludovic, Plumb Rovana, Sefer Cristian-

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

 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (23) în ziua de 9 septembrie 2014 au absentat doamna deputat 

Plumb Rovana (grup parlamentar PSD) şi domnul deputat Kerekes Károly 

(grup parlamentar UDMR). 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Iordache 

Florin – preşedinte, Solomon Adrian şi Vladu Iulian – vicepreşedinţi, Găină 

Mihăiţă şi Pocora Cristina-Ancuţa – secretari, Amet Varol, Anton Marin, 

Axente Ioan, Baltă Mihai, Boghicevici Claudia, Condurăţeanu Andrei-
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Răzvan, Covaci Dorel, Delureanu Virgil, Dumitrache Ileana-Cristina, Galan 

Constantin, Iane Daniel, Orban Ludovic, Sefer Cristian-George, Stativă 

Irinel-Ioan, Stoica Mihaela,  Tudorie Violeta. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (23) în zilel de 10 şi 11 septembrie 2014 au absentat doamna 

deputat Plumb Rovana (grup parlamentar PSD), domnul deputat Covaci 

Dorel (grup parlamentar PSD) şi domnul deputat Kerekes Károly (grup 

parlamentar UDMR). 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Iordache 

Florin – preşedinte, Solomon Adrian şi Vladu Iulian – vicepreşedinţi, Găină 

Mihăiţă şi Pocora Cristina-Ancuţa – secretari, Amet Varol, Anton Marin, 

Axente Ioan, Baltă Mihai, Boghicevici Claudia, Condurăţeanu Andrei-

Răzvan, Delureanu Virgil, Dumitrache Ileana-Cristina, Galan Constantin, 

Iane Daniel, Orban Ludovic, Sefer Cristian-George, Stativă Irinel-Ioan, 

Stoica Mihaela,  Tudorie Violeta. 

 
 
 
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

 Florin Iordache    Mihăiţă Găină 

      

 
 
 
 

 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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