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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 3 şi 5 martie 2015 

 

 

În zilele de 3 şi 5 martie 2015, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Propunere legislativă privind modificarea şi proiectului de lege privind 

normativele de personal pentru unităţile administrativ-teritoriale şi 
instituţiile publice - Plx 9/2015 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2014 
pentru modificarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă - PLx 
552/2014 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2014 
pentru prorogarea termenelor prevăzute la art.35 alin.(2) din Legea 
nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale - 
PLx 554/2014 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea 
debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru 
modificarea art.101 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - PLx 576/2014 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative - 
PLx 18/2015 

6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvenului 
nr.68/2014 privind modificarea şi completarea unor acte normative - 
PLx 20/2015 
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7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public 
sanitar şi sistemului public de asistenţă socială în anul 2015 - PLx 
21/2015 

8. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.156/2000 
privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate - PLx 
60/2015 

9. Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale de Management în Sănătate - Plx 8/2015 

10. Propunere legislativă pentru stimularea elitelor cercetării ştiinţifice - 
Plx 13/2015 

11. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2014 
pentru completarea art.2 din Ordonanţei Guvernului nr.82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase recunoscute din România - PLx 54/2015 

12. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2014 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.122/2006 privind azilul în 
România - PLx 59/2015 

13. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.69/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare în 
domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative - PLx 
71/2015 

14. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.78/2014 privind modificarea art.VII din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.107/2013 pentru stabilirea unor măsuri 
bugetare - PLx 72/2015. 

 

În data de 3 martie 2015, lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Adrian Solomon, preşedintele comisiei. 

 
La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-na Sirma Caraman – Secretar de Stat, Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice  

- d-l Codrin Scutaru – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice  

- d-na Simona Allice Man – preşedinte, Autoritatea Naţională pentru 
Turism  

- d-l Daniel Marinescu – director general, Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

- d-l Vasile Carnariu – director general, Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 
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- d-l Nicolae Popa – director general adjunct, Agenţia pentru Finanţarea 
Investiţiilor Rurale 

- d-na Diana Moldovan – director, Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

- d-na Mihaela Grecu – director, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor Vârstnice  

- d-l Fănel Mitea – director, Ministerul Finanţelor Publice 
- d-l Florin Frunză – director, Secretariatul de Stat pentru Culte 
- d-l Cătălin Ionescu – consilier, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice  
- d-l Auraş Marinescu – consilier afaceri europene, Ministerul Muncii, 

Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice  
- d-na Loredana Mateiu – coordonator juridic, Autoritatea Naţională 

pentru Turism  
- d-na Gabriela Eremia – consilier, Autoritatea Naţională pentru Turism  
- d-na Dana Sîntejudean – reprezentant Confederaţia Naţională a 

Sindicatelor „Cartel Alfa” 
- d-na Andra Samson - reprezentant Asociaţia Profesională a Emitenţilor 

de Tichete din România 
 

Propunerea legislativă privind modificarea şi proiectului de lege 
privind normativele de personal pentru unităţile administrativ-teritoriale şi 
instituţiile publice - Plx 9/2015 a fost trimisă pentru dezbatere pe fond 
atât Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cât şi Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului.  

Dezbaterile au fost amânate, la solicitarea iniţiatorilor, pentru ca 
aceştia să poată participa la dezbateri. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.8/2014 pentru modificarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă 
- PLx 552/2014 a fost trimis pentru dezbatere pe fond atât Comisiei 
pentru muncă şi protecţie socială cât şi Comisiei pentru industrii şi servicii. 

În cursul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar al Comisiei 
pentru industrii, precum şi amendamentele depuse la comisie. 

În urma finalizării discuţiilor, membrii comisiei noastre au hotărât, 
cu majoritate de voturi (5 voturi împotrivă şi o abţinere), adoptarea 
proiectului de lege cu amendamente.  

Având în vedere ca amendamentele acceptate de cele două comisii 
sunt diferite, urmează ca dezbaterea finală asupra proiectului de lege să 
aibă loc într-o şedinţă comună. 
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Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.18/2014 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art.35 alin.(2) din 
Legea nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor 
sociale - PLx 554/2014 a fost aprobat cu amendamente de către membrii 
comisiei, cu majoritate de voturi (o abţinere). Amendamentele se regăsesc 
în raportul comisiei. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind 
recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi 
pentru modificarea art.101 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - PLx 576/2014 a fost 
trimis pentru dezbatere pe fond atât Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială şi Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar al Comisiei 
pentru buget, finanţe şi bănci, de adoptare a proiectului de lege cu un 
amendament. De asemenea, au fost prezentate amendamentele depuse la 
comisie, care, supuse votului, au fost respinse de membrii comisiei. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (3 voturi împotrivă), adoptarea proiectului de lege în 
forma prezentată. 

Având în vedere soluţiile diferite adoptate de cele două comisii, 
finalizarea dezbaterilor asupra proiectului va avea loc într-o şedinţă 
comună. 

 
Dezbaterile asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.65/2014 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative - PLx 18/2015 au fost amânate întrucât în cadrul 
dezbaterilor au fost formulate amendamente, iar membrii comisiei au 
solicitat un punct de vedere al Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvenului nr.68/2014 privind modificarea şi completarea unor acte 
normative - PLx 20/2015 a fost trimis pentru dezbatere pe fond atât 
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru buget, 
finanţe şi bănci. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar al Comisiei 
pentru buget, finanţe şi bănci, de adoptare a proiectului de lege cu un 
amendament. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (o abţinere), adoptarea proiectului de lege în forma 
prezentată. 
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Având în vedere soluţiile diferite adoptate de cele două comisii, 
finalizarea dezbaterilor asupra proiectului va avea loc într-o şedinţă 
comună. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul 
sistemului public sanitar şi sistemului public de asistenţă socială în anul 
2015 - PLx 21/2015 a fost trimis pentru dezbatere pe fond atât Comisiei 
pentru muncă şi protecţie socială cât şi Comisiei pentru sănătate şi familie. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată 
de Senat, urmând ca raportul comun să fie întocmit după finalizarea 
discuţiilor şi în cadrul Comisiei pentru sănătate şi familie. 
 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în 
străinătate - PLx 60/2015 a fost amânat, la solicitarea membrilor comisiei, 
pentru a fi invitaţi la dezbateri reprezentanţii agenţilor de plasare a forţei 
de muncă. 
 

Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale de Management în Sănătate - Plx 8/2015 a fost trimisă 
comisiei pentru dezbatere şi avizare, examinarea fondului fiind de 
competenţa Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului şi Comisiei pentru sănătate şi familie. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (3 abţineri), avizarea negativă a propunerii legislative.  
 

Propunerea legislativă pentru stimularea elitelor cercetării ştiinţifice - 
Plx 13/2015 a fost trimisă comisiei pentru dezbatere şi avizare, 
examinarea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

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

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.11/2014 pentru completarea art.2 din Ordonanţei Guvernului 
nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România - 
PLx 54/2015 a fost trimis comisiei pentru dezbatere şi avizare, 
examinarea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru buget, finanţe şi 
bănci şi Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale. 
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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.  

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.22/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.122/2006 privind 
azilul în România - PLx 59/2015 a fost trimis comisiei pentru dezbatere şi 
avizare, examinarea fondului fiind de competenţa Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi (3 abţineri), avizarea favorabilă a proiectului de lege 

în forma prezentată de Senat. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.69/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare în 
domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative - PLx 
71/2015 a fost trimis comisiei pentru dezbatere şi avizare, examinarea 
fondului fiind de competenţa Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi 
Comisiei pentru sănătate şi familie. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

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

adoptată de Senat. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.78/2014 privind modificarea art.VII din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare 
- PLx 72/2015 a fost trimis comisiei pentru dezbatere şi avizare, 
examinarea 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 

adoptată de Senat. 

 

În ziua de 5 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. 
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Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (24) în zilele de 3 şi 5 martie 2015 a absentat doamna deputat 

Rovana Plumb (grup parlamentar PSD) - ministru. 

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, Claudia Boghicevici, 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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