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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 

PROCES-VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din 24 şi 26 martie 2015 

 

 

În zilele de 24 şi 26 martie 2015, Comisia pentru muncă şi protecţie 

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

1. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.35/1997 privind 
organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului - Plx 82/2015 

2. Proiect de Lege privind modificarea art.12 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.5/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie - PLx 230/2015 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.85/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de 
gestionare a instrumentelor structurale - PLx 235/2015 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
88/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 
operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt 
acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie 
majoritară, precum şi pentru modificarea unor acte normative - PLx 
236/2015 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de 
eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la Victoria Revoluţiei române din 
decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au 
avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din 
noiembrie 1987 nr.341/2004 - PLx 239/2015 

6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2015 privind 
modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi 
combaterea violenţei în familie - PLx 248/2015 
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7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2015 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi 
utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă - PLx 251/2015 

8. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr.69 din 2000 
a educaţiei fizice şi sportului - Plx 257/2015 

9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.139 din Legea 
nr.53 din 24 ianuarie 2003 (republicată) - Codul muncii - Plx 407/2014 

10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 
- Codul Muncii - Plx 34/2015 

11. Proiect de Lege pentru modificarea art.137 alin.(1) din Legea nr.53/2003 
- Codul muncii - PLx 43/2015 

12. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.53 din 2003 privind 
Codul muncii - Plx 155/2015 

13. Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii nr.53/2003 - 
Codul Muncii - Plx 84/2015 

14. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.42 şi 47 din 
Legea nr.53/2003 - Codul muncii - Plx 164/2015 

15. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii 
- PLx 174/2015 

16. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 
- Codul Muncii - Plx 205/2015 

17. Propunere legislativă privind declararea zilei de 10 Mai - sărbătoare 
națională - Plx 609/2013 

18. Propunere legislativă pentru declararea zilei de 10 mai - Ziua Declarării 
Independenței României - Plx 616/2013. 

 

În data de 24 martie 2015, lucrările au fost conduse de domnul deputat 

Adrian Solomon, preşedintele comisiei. 

 

La începutul discuţiilor, d-l deputat Adrian Solomon a propus completarea 

ordinii de zi cu Cererea de reexaminare a Legii pentru completarea Legii 

nr.223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist 

din aviaţia civilă din România – PLx 612/2013/2014. Supusă votului, 

propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 
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La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- din partea Guvernului: 

- d-l Valentin Şoneriu – Secretar de Stat, Ministerul Fondurilor Europene 

- d-l Adrian Sanda – Secretar de Stat, Secretariatul de Stat pentru 

recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat 

în România în perioada 1945-1989 

- d-l Dragoş Vasile Pelmuş – secretar general, Departamentul pentru Egalitate 

de Şanse între Femei şi Bărbaţi 

- d-l Răzvan Liutiev – director, Ministerul Fondurilor Europene 

- 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 Daniela Barbu – şef serviciu, Ministerul Fondurilor Europene 

- d-na Denisa Tănase – şef serviciu, Secretariatul de Stat pentru 

recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat 

în România în perioada 1945-1989 

- d-na Ileana Petre – consilier juridic, Ministerul Justiţiei 

- invitaţi:  

- d-l Dorel Diţoiu – Asociaţia Naţională a Piloţilor Pensionari din România 

- d-l Ilie Vişan – Asociaţia Naţională a Piloţilor Pensionari din România 

- iniţiatori: 

- d-l senator Petru Alexandru Frătean – iniţiator Plx 34/2015 

- d-l senator Puiu Haşotti – iniţiator Plx 609/2013 

- d-l deputat Gigel Ştirbu – iniţiator Plx 616/2013. 

 

Discuţiile au început cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii 

recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la Victoria 

Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au 

jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste 

de la Braşov din noiembrie 1987 nr.341/2004 - PLx 239/2015, trimis comisiei 
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pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi (un vot împotrivă şi 2 abţineri),  avizarea favorabilă a 

proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 

 

Propunerea legislativă privind declararea zilei de 10 Mai - sărbătoare 

națională - Plx 609/2013 a fost prezentată de către iniţiator. În cadrul 

discuţiilor s-a precizat că iniţiativa legislativă a fost retrimisă comisiei de către 

plenul Camerei Deputaţilor, în vederea reexaminării şi întocmirii unui nou 

raport. 

În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi invitaţii 

şi au fost formulate amendamente care, supuse votului, au fost acceptate.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea iniţiativei legislative cu amendamente, care 

se regăsesc în raportul de înlocuire întocmit de comisie. 

 

Propunere legislativă pentru declararea zilei de 10 mai - Ziua Declarării 

Independenței României - Plx 616/2013 a fost prezentată de către iniţiator. În 

cadrul discuţiilor s-a precizat că iniţiativa legislativă a fost retrimisă comisiei de 

către plenul Camerei Deputaţilor, în vederea reexaminării şi întocmirii unui nou 

raport. 

În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi invitaţii 

şi au fost formulate amendamente care, supuse votului, au fost fie respinse, fie 

acceptate.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi (o abţinere), adoptarea iniţiativei legislative cu 

amendamente, admise şi respinse, care se regăsesc în raportul de înlocuire 

întocmit de comisie. 
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Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.35/1997 privind 

organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului - Plx 82/2015 a fost 

trimisă comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi (4 abţineri), avizarea negativă a propunerii legislative. 

 

Proiectul de Lege privind modificarea art.12 alin.(3) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.5/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie - PLx 230/2015 a fost trimis comisiei 

pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi (2 abţineri), avizarea favorabilă a proiectului de lege în 

forma prezentată. 

 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.85/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de 

gestionare a instrumentelor structurale - PLx 235/2015 a fost trimis comisiei 

pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru buget, 

finanţe şi bănci. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma 

prezentată de Senat. 

 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 88/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 

operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt 

acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie 

majoritară, precum şi pentru modificarea unor acte normative - PLx 236/2015 

a fost trimis comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa 

Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de  voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma 

prezentată de Senat. 

 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2015 

privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi 

combaterea violenţei în familie - PLx 248/2015 a fost trimis comisiei pentru 

avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei juridice, de disciplină 

şi imunităţi şi Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi. 

În cadrul discuţiilor, doamna deputat Cristina Pocora, vicepreşedinte al 

comisiei, a solicitat reprezentanţilor Ministerului Justiţiei să transmită comisiei o 

situaţie cu numărul ordinelor de restricţie şi interdicţie, emise la nivel naţional, 

precum şi pe fiecare judeţ. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de  voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma 

prezentată de Senat. 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2015 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea 

acestora pentru obiectivul convergenţă - PLx 251/2015 a fost trimis comisiei 

pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru buget, 

finanţe şi bănci. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de  voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma 

prezentată de Senat. 

 

Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr.69 din 

2000 a educaţiei fizice şi sportului - Plx 257/2015 a fost trimisă comisiei pentru 

avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru învăţământ, 

ştiinţă, tineret şi sport. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea negativă a propunerii legislative. 
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Dezbaterile asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea art.42 şi 47 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii - Plx 164/2015 

şi a proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.53/2003 privind Codul 

Muncii - PLx 174/2015 au fost amânate, la solicitarea iniţiatorilor. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.139 din 

Legea nr.53 din 24 ianuarie 2003 (republicată) - Codul muncii - Plx 407/2014 a 

fost respinsă de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. Motivele 

respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.53/2003 - Codul Muncii - Plx 34/2015 a fost respinsă de membrii comisiei, 

cu unanimitate de voturi. Motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

Proiectul de Lege pentru modificarea art.137 alin.(1) din Legea 

nr.53/2003 - Codul muncii - PLx 43/2015 a fost respins de membrii comisiei, 

cu unanimitate de voturi. Motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.53 din 2003 privind 

Codul muncii - Plx 155/2015 a fost respinsă de membrii comisiei, cu majoritate 

de voturi (2 abţineri). Motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

Propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii nr.53/2003 - 

Codul Muncii - Plx 84/2015 a fost respinsă de membrii comisiei, cu unanimitate 

de voturi. Motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.53/2003 - Codul Muncii - Plx 205/2015 a fost respinsă de membrii comisiei, 

cu unanimitate de voturi. Motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

 

 

 



 

8/9

Referitor la Cererea de reexaminare a Legii pentru completarea Legii nr. 

223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din 

aviaţia civilă din România – PLx 612/2013/2014, s-a precizat că legea a fost 

adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat cu respectarea prevederilor art.75 

şi ale art.76 alin.(1) din Constituţia României, republicată, fiind transmisă spre 

promulgare Preşedintelui României la data de 22 septembrie 2014. 

În conformitate cu dispoziţiile art.77 alin.(2) din Constituţia României, 

republicată, Preşedintele României a formulat o cerere de reexaminare asupra 

legii transmisă spre promulgare. 

Potrivit prevederilor art.137 alin.(2) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, membrii celor două comisii sesizate cu dezbaterea fondului, 

respectiv Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru 

transporturi şi infrastructură, au reluat dezbaterile asupra legii în raport de 

obiecţiile formulate în cererea de reexaminare şi au hotărât întocmirea unui 

raport de respingere a cererii de reexaminare şi adoptarea Legii cu un 

amendament. Amendamentul se referă la eliminarea textului adoptat de Senat 

şi păstrarea formei iniţiale a legii, astfel cum a fost adoptată de Parlament în 9 

septembrie 2014. Amendamentul se regăseşte în raportul comun întocmit de 

cele două comisii. 

 

În ziua de 26 martie 2015, 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 24 şi 26 martie 2015 a absentat doamna deputat Claudia 

Boghicevici (grup parlamentar PNL) şi doamna deputat Rovana Plumb (grup 

parlamentar PSD) - ministru. 

Conform prevederilor art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, în data de 24 

martie 2015, în locul doamnei deputat Claudia Boghicevici (grup parlamentar 

PNL) a participat domnul deputat Gigel Ştirbu.  
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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, Marin Anton, Ioan Axente, 

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

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

Nicoară, Ludovic Orban, 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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