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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 5 şi 7 mai 2015 

 

 

În zilele de 5 şi 7 mai 2015, Comisia pentru muncă şi protecţie 

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

1. Proiect de Lege pentru modificarea art.158 alin.(1) din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - PLx 512/2014 

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice - PLx 131/2015 

3. Proiect de Lege pentru modificarea art.169 din Legea nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice - PLx 133/2015 

4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice - PLx 580/2014 

5. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 

nr.263/2010-privind sistemul de pensii - Plx 101/2015 

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

380/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind 

sistemul de pensii publice - Plx 157/2015 

7. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice - PLx 182/2015 

8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea LEGII nr.263 

din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice - Plx 

305/2015. 
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În data de 5 mai 2015, lucrările au fost conduse de domnul deputat 

Mihai Baltă, vicepreşedinte al comisiei. 

 

La dezbateri au participat:  

� d-na Rovana Plumb – ministru, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

� d-na Ileana Ciutan – preşedinte, Casa Naţională de Pensii Publice 

� d-na Daniela Ciobotaru – director, Casa Naţională de Pensii Publice 

� d-na Tatiana Nicolau – şef serviciu, Casa Naţională de Pensii Publice 

� d-l Petru Dandea – vicepreşedinte Confederaţia Naţională Sindicală 

„Cartel Alfa” 

� d-l Adrian Anghelescu – preşedinte Asociaţia 226 

� d-l Gheorghe Ipate – vicepreşedinte, Asociaţia 226 - filiala Galaţi 

� d-l Dumitru Plugaru – Asociaţia 226, filiala Galaţi 

� d-l Ion Hortopan – preşedinte Liga pensionarilor minieri din Valea Jiului 

� d-l Barboane Crăciunescu – prim-vicepreşedinte Liga pensionarilor 

minieri din Valea Jiului 

� d-l Ion Lascu – pensionar CFR. 

 

Proiectul de Lege pentru modificarea art.158 alin.(1) din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - PLx 512/2014 a 

fost aprobat de membrii comisiei, cu majoritate de voturi (4 voturi 

împotrivă şi 2 abţineri), în forma adoptată de Senat. 

 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - PLx 131/2015 a 

fost respins de membrii comisiei întrucât acesta a rămas fără obiect, fiind 

aprobat proiectul de Lege pentru modificarea art.158 alin.(1) din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PLx nr.512/2014), 

care are acelaşi obiect de reglementare. 
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Proiectul de Lege pentru modificarea art.169 din Legea nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice - PLx 133/2015 a fost amânat, la 

solicitarea membrilor comisiei. S-a cerut reanalizarea textului, de către 

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, din 

perspectiva completării categoriilor de beneficiari, potrivit celor prezentate 

în cadrul dezbaterilor de către invitaţi. Propunerea de amânare a 

dezbaterilor a fost acceptată de membrii comisiei cu majoritate de voturi 

(5 împotrivă şi o abţinere). 

 

Dezbaterea celorlalte proiecte aflate pe ordinea de zi a fost 

amânată. 

 

În ziua de 7 mai 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 ziua de 5 mai 2015 au absentat domnul deputat Adrian 

Solomon (grup parlamentar PSD), domnul deputat Mihăiţă Găină (grup 

parlamentar PSD), domnul deputat Virgil Delureanu (grup parlamentar 

PSD) şi domnul deputat Mircea Dolha (grup parlamentar PNL) 

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

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, în locul 

domnului deputat Adrian Solomon (grup parlamentar PSD) a participat 

domnul deputat Florin Costin Pâslaru, în locul domnului deputat Mihăiţă 

Găină (grup parlamentar PSD) a participat doamna deputat Lucreţia 

Roşca, iar în locul domnului deputat Virgil Delureanu (grup parlamentar 

PSD) a participat domnul deputat Dan Ciocan. 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Mihai Baltă, 

Cristina-Ancuţa Pocora şi Iulian Vladu – vicepreşedinţi, Daniel Iane – 

secretar, Varol Amet, Ioan Axente, Claudia Boghicevici, Andrei-Răzvan 

Condurăţeanu, Dorel Covaci, Ileana-Cristina Dumitrache, Florin Iordache, 
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Kerekes Károly, Cristina Nichita, Romeo Florin Nicoară, Ludovic Orban, 

Rovana Plumb, Cristian-George Sefer, Irinel-Ioan Stativă, Mihaela Stoica, 

Violeta Tudorie. 

 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (24) în ziua de 7 mai 2015 au absentat domnul deputat Mircea 

Dolha (grup parlamentar PNL), doamna deputat Ileana-Cristina 

Dumitrache (grup parlamentar PSD) şi 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, Ioan 

Axente, Claudia Boghicevici, Andrei-Răzvan Condurăţeanu, Dorel Covaci, 

Virgil Delureanu, Florin Iordache, Kerekes Károly, Cristina Nichita, 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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