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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 10 şi 12 februarie 2015 

 
 
În zilele de 10 şi 12 februarie 2015, Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Întâlnirea membrilor comisiei cu doamna Gabriela Coman – 

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului 
şi Adopţie 

2. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.273 
din 21 iunie 2004 privind procedura adopţiei - Plx 592/2014 

3. Proiect de Lege pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind 
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de 
dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor 
deportate în străinătate ori constituite în prizonieri - PLx 596/2014 

4. Propunere legislativă privind înfiinţarea la nivelul administraţiei publice 
locale din comune şi oraşe a compartimentului de pensii şi alte drepturi 
de asigurări sociale - Plx 518/2014 

5. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.159 din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - Plx 519/2014 

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.8 din Legea 
privind venitul minim garantat nr.416/2001 - Plx 543/2014 

7. Propunere legislativă pentru modificarea art.35 alin.(2) din Legea 
nr.384 din 10 octombrie 2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor 
profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare - Plx 533/2014 

8. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.94/2014 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011, precum şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei - PLx 1/2015 

9. La finalul lucrărilor, va avea loc şedinţa Subcomisiei pentru protecţia 
copilului. 

 
În data de 10 februarie 2015, lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Adrian Solomon, vicepreşedinte al comisiei. 
 
 
 



La dezbateri au participat ca invitaţi:  
- d-na Gabriela Coman – preşedinte, Autoritatea Naţională pentru 

Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie 
- d-na Georgeta Jugănaru – director, Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice  
- d-na Cassiana Dinu – inspector, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice  
- d-l Adrian Bălălău – şef serviciu, Ministerul Apărării Naţionale. 
 

În cadrul întâlnirii membrilor comisiei cu doamna Gabriela Coman – 
preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi 
Adopţie, a fost prezentată activitatea desfăşurată de Autoritate de la 
reînfiinţare, Strategia Naţională pentru protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului 2014-2020, precum şi Planul operaţional pentru implementarea 
Strategiei. 

Doamna Gabriela Coman a prezentat obiectivele generale care 
privesc: îmbunătăţirea accesului copiilor la servicii de calitate; respectarea 
drepturilor şi promovarea incluziunii sociale a copiilor aflaţi în situaţii 
vulnerabile; prevenirea şi combaterea oricăror forme de violenţă; 
încurajarea participării copiilor la luarea deciziilor care îi privesc. 

De asemenea, a fost prezentat un raport asupra activităţii 
desfăşurată de ANPDCA în anul 2014 cu referire la elaborarea şi aprobarea 
metodologiei privind realizarea obligaţiilor ce revin autorităţilor 
administraţiei publice locale instituţiilor şi profesioniştilor implicaţi în 
prevenirea şi intervenţia în cazurile de copii aflaţi în situaţie de risc de 
părăsire sau părăsiţi în unităţi sanitare, realizată prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1103/2014. 

Au fost prezentate o serie de proiecte aflate în curs de realizare cu 
privire la standardele minime de calitate din domeniul protecţiei 
drepturilor copilului, precum şi revizuirea standardelor de cost pentru 
serviciile destinate protecţiei copilului. 

Doamna preşedinte Gabriela Coman a răspuns întrebărilor 
membrilor comisiei cu privire la diversificarea furnizorilor de servicii 
sociale exemplificând şi detaliind informaţiile cu privire la numărul copiilor 
care sunt îngrijiţi în instituţii de tip vechi care ar trebui închise, fiind 
depăşite la ora actuală, precum şi îmbunătăţirea sistemului de îngrijire a 
copilului în unităţi de tip familial, prin creşterea nivelului de salarizare a 
acestei categorii de personal. 

Având în vedere faptul că pe ordinea de zi se află înscrisă o iniţiativă 
legislativă de modificare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, 
au fost purtate discuţii cu privire la necesitatea îmbunătăţirii acestui cadru 
legal, în scopul asigurării celerităţii procedurii de adopţie a copiilor 
abandonaţi. Proiectul de lege aflat în lucru la Guvern se află în procedură 
de avizare şi va fi distribuit membrilor comisiei pentru a fi cunoscut şi a 
putea fi îmbunătăţit. 
 
 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.273 din 21 iunie 2004 privind procedura adopţiei - Plx 592/2014 a fost 
trimis comisiei pentru avizare, dezbaterea pe fond fiind de competenţa 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 
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 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (3 voturi împotrivă şi o abţinere), avizarea negativă a 
propunerii legislative. 
 
 Dezbaterile asupra proiectului de Lege pentru modificarea 
Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 
martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în 
prizonieri - PLx 596/2014 au fost amânate, întrucât a fost formulat un 
amendament referitor la data intrării în vigoare a proiectului, care necesită 
un punct de vedere din partea Ministerului Finanţelor Publice. 
 
 Propunerea legislativă privind înfiinţarea la nivelul administraţiei 
publice locale din comune şi oraşe a compartimentului de pensii şi alte 
drepturi de asigurări sociale - Plx 518/2014 a fost trimisă pentru 
dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât şi Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului. 
 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (4 abţineri), respingerea iniţiativei legislative şi 
întocmirea unui raport preliminar pentru Comisia pentru administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului, urmând ca raportul comun să fie 
întocmit după finalizarea discuţiilor în cadrul acestei comisii. 
 
 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.159 din 
Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - Plx 
519/2014 a fost respinsă de membrii comisiei, cu majoritate de voturi (o 
abţinere). Motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 
 
 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.8 din 
Legea privind venitul minim garantat nr.416/2001 - Plx 543/2014 a fost 
respinsă de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. Motivele 
respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 
 
 Propunerea legislativă pentru modificarea art.35 alin.(2) din Legea 
nr.384 din 10 octombrie 2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor 
profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare - Plx 533/2014 a 
fost trimisă comisiei 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 favorabilă a propunerii legislative, cu două 
observaţii în scopul respectării normelor de tehnică legislativă. 
 
 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.94/2014 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011, precum şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei - PLx 1/2015 a 
fost trimis comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competenţa Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 
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 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (6 voturi împotrivă), avizarea favorabilă a proiectului 
de lege în forma prezentată de iniţiatori. 
 
 La finalul lucrărilor Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, a 
avut loc şedinţa Subcomisiei pentru protecţia copilului.  
 Lucrările au fost conduse de doamna deputat Cristina Ancuţa 
Pocora, preşedintele Subcomisiei.  
 Membrii subcomisiei au discutat situaţia proiectelor aflate pe agenda 
de lucru a comisiei care au ca obiect de reglementare modificarea şi/sau 
completarea Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum 
şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și 
indemnizaţia lunară pentru creșterea copiilor.  
 Totodată, au fost prezentate materiale statistice suplimentare 
transmise de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor 
Copilului şi Adopţie, referitoare la situaţia copiilor părăsiţi în unităţi 
sanitare, situaţia copiilor cu dizabilităţi aflaţi în evidenţele serviciilor de 
evaluare complexă ale DGASPC, situaţia copiilor cu părinţi plecaţi la 
muncă în străinătate, o statistică privind adopţiile naţionale şi 
internaţionale, numărul de beneficiari ai serviciilor de prevenire a separării 
copilului de părinţi şi ai sistemului de protecţie specială, o situaţie privind 
protecţia specială a copiilor în servicii de tip rezidenţial, precum şi situaţii  
de abuz, neglijare, exploatare a copilului. 

 
În ziua de 12 februarie 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 ziua de 10 februarie 2015 au absentat doamna deputat 
Rovana Plumb (grup parlamentar PSD) – ministru, domnul deputat Romeo 
Florin Nicoară (grup parlamentar PNL) şi domnul deputat Cristian George 
Sefer (grup parlamentar PSD). 

Conform prevederilor art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, în locul 
domnului deputat Romeo Florin Nicoară (grup parlamentar PNL) a 
participat doamna deputat Florica Cherecheş, iar în locul domnului deputat 
Cristian George Sefer (grup parlamentar PSD) a participat domnul deputat 
Laurenţiu Nistor. 

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, Ludovic Orban, Irinel-Ioan 
Stativă, Mihaela Stoica, Violeta Tudorie. 
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Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (24) în ziua de 12 februarie 2015 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. 

 
 
  
 VICEPREŞEDINTE,   SECRETAR, 
 ADRIAN SOLOMON   MIHĂIŢĂ GĂINĂ 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia VLĂDESCU 
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