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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 3 şi 4 decembrie 2014 

 

În zilele de 3 şi 4 decembrie 2014, Comisia pentru muncă şi 

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

1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

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

de asigurări de sănătate - PLx 459/2014 

2. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă 

nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în 

anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice - Plx 

247/2014 

3. Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) şi (2) ale art.135 din 

Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat - Plx 

450/2014 

4. Propunere legislativă pentru modificarea art.260 alin. (1) lit.e) din 

Legea nr.53/2003 - Codul Muncii - Plx 452/2014 

5. Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea caselor de 

ajutor reciproc - Plx 488/2014 

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

7. Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri în domeniul 

pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din rândul aparatului auxiliar 

de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă 

acestea, din rândul personalului diplomatic şi consular, din rândul 

funcţionarilor publici parlamentari, din rândul deputaţilor şi senatorilor, 



din rândul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia 

civilă şi din cadrul Curţii de Conturi - Plx 404/2014. 

 

În data de 3 decembrie 2014, lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Florin Iordache, preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

• d-l Ion Gibescu – director, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale 

şi Persoanelor Vârstnice  

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

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice  

• d-l Eduard Corjescu – director, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice  

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

Sociale şi Persoanelor Vârstnice  

• d-l Dan Pescaru – şef serviciu, Autoritatea de Supraveghere Financiară 

• d-na Anca Vameşu – coordonator al Institutului de Economie Socială 

• d-na Marioara Dună – secretar executiv, Uniunea Naţională a Caselor 

de Ajuror Reciproc ale Salariaţilor din România 

• d-l Bogdan Iacob – jurist, reprezentant Uniunea Naţională a Caselor de 

Ajuror Reciproc ale Salariaţilor din România 

• d-na Raluca Sîmbotin – coordonator proiecte, Fundaţia pentru 

Dezvoltarea Societăţii Civile 

• d-na Eugenia Helvei – preşedinte, Asociaţia Naţională a Pensionarilor 

din Serviciul Auxiliar de Specialitate de pe lângă Instanţele 

Judecătoreşti şi Parchete 

• d-na Mariana Trogmaer - reprezentant Asociaţia Naţională a 

Pensionarilor din Serviciul Auxiliar de Specialitate de pe lângă 

Instanţele Judecătoreşti şi Parchete 

• d-na Elsa Barbu - reprezentant Asociaţia Naţională a Pensionarilor din 

Serviciul Auxiliar de Specialitate de pe lângă Instanţele Judecătoreşti şi 

Parchete 
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• d-l Victor Spulber – reprezentant Asociaţia Ambasadorilor şi 

Diplomaţilor de Carieră din România  

• d-l Iulian Fâşie - reprezentant Asociaţia Ambasadorilor şi Diplomaţilor 

de Carieră din România 

• d-l Ghiorghi Epure - reprezentant Asociaţia Ambasadorilor şi 

Diplomaţilor de Carieră din România 

• d-l Vasile Rădulescu - reprezentant Asociaţia Foştilor Parlamentari din 

România 

• d-l Radu Popa - reprezentant Asociaţia Funcţionarilor Publici 

Parlamentari Pensionari din România  

• d-na Aura Chioibaşu - reprezentant Asociaţia Funcţionarilor Publici 

Parlamentari Pensionari din România 

• d-l deputat Anghel Stanciu – iniţiator plx 404/2014. 

 
 La solicitarea membrilor comisiei, dar şi a iniţiatorului prezent la 

lucrări, şedinţa a început cu dezbaterea propunerii legislative privind 

stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor 

proveniţi din rândul aparatului auxiliar de specialitate al instanţelor 

judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, din rândul personalului 

diplomatic şi consular, din rândul funcţionarilor publici parlamentari, din 

rândul deputaţilor şi senatorilor, din rândul personalului aeronautic civil 

navigant profesionist din aviaţia civilă şi din cadrul Curţii de Conturi - Plx 

404/2014. 

 În cursul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 

invitaţii, reprezentanţi ai Guvernului şi ai diferitelor categorii profesionale 

la care face referire iniţiativa legislativă. 

 Doamna deputat Cristina Pocora, vicepreşedinte al comisiei, a 

propus ca, de la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 

Persoanelor Vârstnice şi de la Ministerul Finanţelor Publice, să se facă un 

calcul foarte clar, cu cifre, a ceea ce înseamnă impact asupra bugetului, pe 

termen mediu şi lung, o analiză a impactului acestor pensii asupra 

sistemului de pensii publice, precum şi o analiză a sistemului de pensii, 

dezvoltarea şi evoluţia lui pe următorii 5, 10, 20 de ani...  
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 De asemenea, a solicitat prezenţa la dezabteri a ministrului muncii 

întrucât apreciază că acesta este un subiect care necesită dezbateri cu 

ministrul de faţă, atât ministrul muncii, cât şi ministrul finanţelor în 

aceeaşi măsură, înainte de a lua o decizie pe acest proiect de lege. 

 Domnul preşedinte Florin Iordache a propus ca săptămâna viitoare, 

respectiv la şedinţa comisiei de marţi, să fie invitate la comisie doamna 

ministru Rovana Plumb şi doamna Ileana Ciutan, preşedintele Casei 

Naţionale de Pensii Publice. 

 Totodată, doamna deputat Claudia Boghicevici a spus că membrii 

comisiei sunt de acord cu invitarea celor două ministere, dar fiecare să 

vină cu punct de vedere pentru susţinerea sau nu, public, a acestor 

proiecte. 

 Având în vedere cele propuse, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi (o abţinere), amânarea dezbaterilor asupra propunerii 

legislative. 

 

 Lucrările au continuat cu dezbaterea proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări de sănătate - 

PLx 459/2014. Acesta a fost trimis pentru dezbatere pe fond atât Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială cât şi Comisiei pentru sănătate şi 

familie. 

 În cadrul discuţiilor s-a precizat că proiectul a fost retrimis comisiilor 

de către Plenul Camerei Deputaţilor, în vederea reexaminării. Astfel, 

membrii comisiei au reluat dezbaterile asupra proiectului şi au constatat 

că acesta a rămas fără obiect, întrucât Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.68 din 21 octombrie 2014 privind modificarea şi completarea unor acte 

normative a preluat prevederile iniţiativei legislative. 

 Luând în considerare cele expuse, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, respingerea proiectului de lege. Motivele respingerii 

se regăsesc în raportul comun de înlocuire întocmit de cele două comisii. 
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 Dezbaterile asupra propunerii legislative pentru modificarea 

Ordonanţei de Urgenţă nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul 

cheltuielilor publice - Plx 247/2014 au fost amânate, la solicitarea doamnei 

deputat Cristina Pocora, pentru clarificarea unor aspecte privind corelarea 

cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.37/2014. 

 

 Propunerea legislativă pentru completarea alin.(1) şi (2) ale art.135 

din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat - Plx 

450/2014 a fost respinsă de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. 

Motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea art.260 alin. (1) lit.e) din 

Legea nr.53/2003 - Codul Muncii - Plx 452/2014 a fost respinsă de 

membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. Motivele respingerii se 

regăsesc în raportul comisiei. 

 

 Dezbaterile asupra propunerii legislative privind organizarea şi 

funcţionarea caselor de ajutor reciproc - Plx 488/2014 au fost amânate, la 

solicitarea iniţiatorului. 

 

 Proiectul de Lege privind economia socială - PLx 335/2014 a fost 

trimis pentru dezbatere pe fond atât Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială, cât şi Comisiei pentru industrii şi servicii şi Comisiei pentru politică 

economică, reformă şi privatizare. 

 Proiectul de lege a fost prezentat membrilor comisiei de către 

reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 

Persoanelor Vârstnice. De asemenea, au fost prezentate atât 

amendamentele depuse la comisie, cât şi rapoartele preliminare, de 

adoptare cu amendamente, primite de la celelalte două comisii sesizate cu 

dezbaterea pe fond. 
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 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente. 

Amendamentele se regăsesc în raportul comun ce urmează a fi întocmit. 

 

În ziua de 4 decembrie 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 (24) în zilele de 3 şi 4 decembrie 2014 a absentat doamna deputat 

Rovana Plumb (grup parlamentar PSD) - ministru. 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Florin 

Iordache – preşedinte, Cristina-Ancuţa Pocora, Adrian Solomon şi Iulian 

Vladu – vicepreşedinţi, Mihăiţă Găină şi Daniel Iane – secretari, Varol 

Amet, Marin Anton, Ioan Axente, Mihai Baltă, Claudia Boghicevici, Andrei-

Răzvan Condurăţeanu, Dorel Covaci, Virgil Delureanu, Mircea Dolha, 

Ileana-Cristina Dumitrache, Kerekes Károly, Romeo Florin Nicoară, 

Ludovic Orban, Cristian-George Sefer, Irinel-Ioan Stativă, Mihaela Stoica, 

Violeta Tudorie. 

 

  
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

 Florin IORDACHE   Mihăiţă GĂINĂ 

      

 
 
 
 

 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia VLĂDESCU 
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