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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 

PROCES-VERBAL 
al lucrărilor comisiei din 29 şi 31 martie 2016 

 
 

În ziua de 29 martie 2016, începând cu ora 17.30, Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială s-a întrunit în şedinţă, având pe ordinea de zi: 
1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia 
lunară pentru creşterea copiilor (PLx 347/2013) 

2. Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi 
indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor (Plx 533/2013) 

3. Proiect de Lege pentru modificarea art.2 alin.(3) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia 
lunară pentru creşterea copiilor (PLx 569/2015). 

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele comisiei.  
 
La dezbateri a participat, ca invitat, doamna Mihaela Grecu – 

director în cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice. 
 

În cursul discuţiilor s-a precizat că asupra celor trei iniţiative 
legislative s-a întocmit un singur raport, întrucât au acelaşi obiect de 
reglementare, raport care a fost retrimis comisiei pentru reexaminare şi 
clarificarea unor prevederi referitoare la dispoziţiile tranzitorii aplicabile 
beneficiarilor aflaţi deja în plată.  

În urma reluării dezbaterilor şi a prezentării amendamentelor 
propuse, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea 
cu amendamente a proiectului de lege cu nr. PLx 569/2015  şi respingerea 
celorlalte două iniţiative, respectiv a proiectului de lege cu  
nr. PLx 347/2013 şi a propunerii legislative cu nr. Plx 533/2013.  

Toate amendamentele sunt redate în raportul de înlocuire întocmit 
asupra celor trei iniţiative legislative.  
 



 

2/5

În ziua de 31 martie 2016, s-a desfăşurat şedinţa Comisiei pentru 
muncă şi protecţie socială cu următoarea ordine de zi: 
1. Document de lucru al serviciilor Comisiei - Raportul de ţară al 

României pentru 2016. Inclusiv un bilanţ aprofundat privind 
prevenirea şi corectarea dezechilibrelor macroeconomice - SWD 
(2016) 91.  

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere – PLx 
717/2015 

3. Proiect de Lege pentru completarea art.1 din Legea nr.8/2006 privind 
instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de 
pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute 
ca persoane juridice de utilitate publică – PLx 813/2015  

4. Propunere legislativă privind unele măsuri în domeniul asigurării unor 
categorii de persoane în sistemul public de pensii - Plx 560/2011  

5. Propunere legislativă privind crearea unor oportunităţi de asigurare 
pentru persoanele care nu au calitatea de pensionari şi care nu au 
fost asigurate în sistemul public de pensii – Plx 382/2012  

6. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice - Plx 300/2015 

7. Propunere legislativă pentru modificarea articolului 65 alineatul (4) 
din Legea nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice – Plx 76/2016 

8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
Dialogului Social nr.62/2011 – Plx 35/2016 

9. Propunere legislativă pentru modificarea Legii Educaţiei Naţionale 
nr.1/2011– Plx 43/2016 

10. Propunere legislativă pentru completarea Legii Educaţiei Naţionale 
nr.1/2011– Plx 44/2016 

11. Propunere legislativă pentru modificarea Legii 1/2011 a educaţiei 
naţionale – Plx 45/2016 

12. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a 
instrumentelor structurale din domeniul transporturilor – PLx 
84/2016 

13. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2016 
pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare şi eficientizare a 
activităţii unor structuri ale administraţiei publice centrale şi pentru 
modificarea unor acte normative – Plx 93/2016. 
 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele comisiei. 
 
La dezbateri au participat ca invitaţi: 

- d-na Erika Stanciu – Secretar de Stat, Ministerul Mediului, Apelor şi 
Pădurilor 

- d-l Attila Gyorgy – Secretar de Stat – Ministerul Finanţelor Publice 
- d-l Eduard Corjescu - Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
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- d-na Georgeta Jugănaru – director, Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

- d-l Dănuţ Iacob – director, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor 
- d-l Ion Daniel – preşedinte, Federaţia Naţională de Mediu 

„Ecologistul” 
- d-l Bogdan Vlăsceanu – membru, Federaţia Naţională de Mediu 

„Ecologistul” 
- d-l Ion Pisc – prim-vicepreşedinte, Blocul Naţional Sindical 
- d-l Cristian Mihai – vicepreşedinte, Blocul Naţional Sindical 
- d-l Bogdan Hossu – preşedinte, Confederaţia sindicală Cartel ALFA 
- d-l Eduard Floria – Patronatul “Concordia” 
- d-l Mihai Acsinte – Patronatul “Concordia” 
- d-na Adela Janscu – CCIFER. 

 
Documentul de lucru al serviciilor comisiei - Raportul de ţară al 

României pentru 2016. Inclusiv un bilanţ aprofundat privind prevenirea şi 
corectarea dezechilibrelor macroeconomice - SWD (2016) 91 a fost 
amânat, fiind solicitată prezenţa Ministerului Afacerilor Externe şi 
Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, 
propunerea de amânare fiind acceptată cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere – PLx 
717/2015 a fost trimis pentru dezbatere pe fond Comisiei pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice.  

În cadrul discuţiilor au fost formulate unele amendamente, iar 
membrii comisiei au propus amânarea dezbaterilor, solicitând şedinţă 
comună cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice. Propunerea de amânare a fost acceptată cu unanimitate 
de voturi. 

Proiectul de Lege pentru completarea art.1 din Legea nr.8/2006 
privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de 
pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca 
persoane juridice de utilitate publică – PL-x 813/2015. Acest proiect de 
lege a fost dezbătut şi adoptat cu amendamente de membrii comisiei, cu 
unanimitate de voturi. 

 
Propunerea legislativă privind unele măsuri în domeniul asigurării 

unor categorii de persoane în sistemul public de pensii - Plx 560/2011,  
propunerea legislativă privind crearea unor oportunităţi de asigurare 
pentru persoanele care nu au calitatea de pensionari şi care nu au fost 
asigurate în sistemul public de pensii – Plx 382/2012 şi propunerea 
legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice - Plx 300/2015 au acelaşi obiect de reglementare. Membrii 
comisiei au propus amânarea dezbaterilor, solicitând prezenţa 
reprezentanţilor Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice, inclusiv a preşedintelui Casei Naţionale de Pensii 
Publice. Propunerea de amânare a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 
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Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 65 alineatul (4) 
din Legea nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice – Plx 76/2016, având ca obiect de reglementare reducerea 
procentului de penalizare care se aplică pensiei anticipate parţiale, a fost 
dezbătută şi adoptată de membrii comisiei, cu amendamente, cu 
unanimitate de voturi. Amendamentele se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

Dialogului Social nr.62/2011 – Plx 35/2016 a fost dezbătută în prezenţa 
reprezentanţilor societăţii civile care şi-au exprimat opiniile cu privire la 
modalitatea de desemnare a reprezentanţilor în cadrul forurilor 
reprezentative ale salariaţilor. Au luat cuvântul atât membrii sindicatelor 
cât şi ai patronatelor, iar în urma finalizării dezbaterilor membrii comisiei 
au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea iniţiativei legislative cu 
amendamente. Acestea se regăsesc în raportul comisiei. 

  
Propunerile legislative pentru modificarea Legii Educaţiei Naţionale 

nr.1/2011 – Plx 43/2016, Plx 44/2016 şi Plx 45/2016 au fost trimise 
comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei 
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. În urma finalizării dezbaterilor, 
cele trei propuneri legislative au fost avizate negativ de membrii comisiei, 
cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a 
instrumentelor structurale din domeniul transporturilor – PLx 84/2016 a 
fost trimis comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competenţa Comisiei pentru transporturi şi infrastructură. În urma 
finalizării dezbaterilor, proiectul de lege a fost avizat favorabil de membrii 
comisiei, cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.3/2016 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare şi eficientizare a 
activităţii unor structuri ale administraţiei publice centrale şi pentru 
modificarea unor acte normative – Plx 93/2016, a fost trimis comisiei 
pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru 
politică economică, reformă şi privatizare şi Comisiei pentru administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului. În urma finalizării dezbaterilor, proiectul 
de lege a fost avizat favorabil de membrii comisiei, cu unanimitate de 
voturi. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (24) în ziua de 29 martie 2016 au absentat doamna deputat 
Claudia Boghicevici (grup parlamentar PNL), doamna deputat Ileana 
Cristina Dumitrache (grup parlamentar PSD) şi domnul deputat Ludovic 
Orban (grup parlamentar PNL). 

Conform prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, în locul doamnei deputat Claudia Boghicevici a 
participat doamna deputat Lucia Varga (grup parlamentar PNL), iar în locul 
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domnului deputat Ludovic Orban a participat doamna deputat Florica 
Cherecheş (grup parlamentar PNL). 

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, Andrei-Răzvan Condurăţeanu, Dorel Covaci, Virgil Delureanu, 
Mircea Dolha, Florin Iordache, Kerekes Károly, Cristina Nichita, Romeo 
Florin Nicoară, 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 31 martie 2016 a absentat doamna deputat Ileana 
Cristina Dumitrache (grup parlamentar PSD).  

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, Mircea Dolha, Florin Iordache, Kerekes Károly, Cristina 
Nichita, Romeo Florin Nicoară, Ludovic Orban, Rovana Plumb, Cristian-
George Sefer, Irinel-Ioan Stativă, Mihaela Stoica, Violeta Tudorie. 

 
 
 

  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Adrian Solomon     Mihăiţă Găină 

 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Decebal Stănescu 
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