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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 8 şi 10 martie 2016 

 
 
 

În ziua de 8 martie 2016, începând cu ora 9.00, Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările în şedinţa comună cu 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice având pe ordinea de zi proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor 

forestiere - PLx 717/2015. 
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 Iacob Dănuţ - director, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor 
- d-l Mircea Dumitrescu – consilier, Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Ilfov 
- d-l Daniel Ion – preşedinte, Federaţia Naţională de Mediu 

„Ecologistul” 
- d-na Emilia Păunescu-Bucur – vicepreşedinte, Federaţia Naţională de 

Mediu „Ecologistul”. 
 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 
preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 

În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 
invitaţii. În urma finalizării dezbaterilor membrii celor două comisii au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu 
amendamente, admise şi respinse, care se regăsesc în anexele la raportul 
comun. 
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Începând cu ora 10.00, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

1. 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 

2. Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale de Management în Sănătate - Plx 11/2016 

 
La dezbateri au participat ca invitaţi: 
� d-l Alexandru Oprean - Secretar de Stat, Ministerul Culturii 
� d-l Gabriel Lungu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice  
� d-l Valeriu Roşu - director adjunct, Casa de pensii sectorială a 

Ministerului Apărării Naţionale 
� d-na Corina Teodor – consilier, Ministerul Sănătăţii. 
 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele comisiei pentru muncă. 
 
În cadrul discuţiilor s-a precizat că, în urma verificării raportului de 

către personalul tehnic de specialitate din cadrul Departamentului 
Legislativ, potrivit procedurilor interne, raportul întocmit anterior asupra 
proiectului de lege nu a fost depus, fiind necesară clarificarea anumitor 
aspecte cu privire la amendamentele adoptate de membrii comisiei. 

Totodată, în cadrul dezbaterilor au fost reformulate unele 
amendamente. Astfel, în urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au 
hotărât, cu majoritate de voturi (o abţinere), adoptarea proiectului de lege 
cu amendamente. Acestea se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Naţionale de Management în Sănătate – Plx 11/2016 a fost 
dezbătută şi avizată negativ, cu majoritate de voturi (2 abţineri). 
 

Începând cu ora 11.00, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

1. Întâlnirea membrilor comisiei cu doamna Claudia Ana Costea, 
ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice 

2. 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 347/2013 
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3. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația 
lunară pentru creșterea copiilor - Plx 533/2013 

4. Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și 
indemnizația lunară pentru creșterea copiilor - PLx 569/2015 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.31/2015 
pentru modificarea art.37 alin.(3) lit.e) din Legea asistenţei sociale 
nr.292/2011, precum şi pentru abrogarea art.11 alin.(5) din 
Ordonanţa Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale - PLx 
728/2015. 
 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele comisiei. 
La dezbateri au participat ca invitaţi, doamna senator Mihaela Popa, 

în calitate de iniţiator al proiectului de lege nr. PLx 347/2013, precum şi 
reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice: 

• d-na Claudia Ana Costea – ministru 
• d-l Gabriel Lungu – Secretar de Stat 
• d-na Mihaela Grecu – director 
• d-na Elena Dobre – director. 

 
Referitor la cele trei iniţiative legislative înscrise la punctele 1, 2 şi 3 

pe ordinea de zi s-a arătat că acestea au acelaşi obiect de reglementare, 
respectiv modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea 

copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr.132/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, urmărindu-se îmbunătăţirea cadrului normativ 
pentru asigurarea unui sprijin real în vederea creşterii şi îngrijirii copiilor. 
 Doamna ministru Ana Costea a arătat că, ţinând cont de posibilităţile 
de susţinere bugetară, este de acord cu renunţarea la cele două opţiuni de 
concediu şi reglementarea, pentru toate situaţiile, a concediului până la 
împlinirea, de către copil, a vârstei de doi ani sau trei ani în cazul copiilor 
cu dizabilităţi. Domnia sa a apreciat că menţinerea limitei maxime de 3400 
de lei, corelativ cu extinderea perioadei de acordare a stimulentului de 
inserţie cu un an, conduce la o creştere a numărului de beneficiari cu 
aproximativ 4000, efortul bugetar suplimentar fiind, pe 12 luni, de 
aproximativ 180 de milioane de lei.  

Domnul deputat Adrian Solomon, preşedintele comisiei, a făcut o 
prezentare scurtă a amendamentelor formulate, precizând că acestea 
vizează, în principal: 
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- stabilirea indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului la 85% 
din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni lucrate din ultimii 
doi ani, anterior datei naşterii copilului;  

- indemnizaţia minimă să nu poate fi mai mică de 85% din 
cuantumul salariului minim brut pe ţară garantat în plată;  

- eliminarea plafonului maxim, de 3.400 de lei;  
- eliminarea opţiunii pentru mame de a sta acasă un an sau doi ani;  
- majorarea indemnizaţiei cu 85% din cuantumul salariului minim 

brut pe ţară garantat în plată pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină 
gemelară, de tripleţi sau multipleţi, începând cu al doilea copil provenit 
dintr-o astfel de naştere; 

- persoanele care se întorc la muncă înainte de perioada în care au 
dreptul la concediu pentru creşterea copilului să beneficieze, pe lângă  
veniturile supuse impozitării, de un "stimulent de inserţie", în cuantum 
lunar de 50% din indemnizaţia minimă; 

- stabilirea datei de intrare în vigoare a modificărilor propuse, 
respectiv data de 1 iulie 2016. 

În urma finalizării dezbaterilor şi a analizei tuturor amendamentelor, 
membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea cu 
amendamente a proiectului de lege cu nr. PLx 569/2015 şi respingerea 
proiectului de lege cu nr. PLx 347/2013 întrucât prevederile acestuia au 
fost preluate ca amendamente admise, respectiv respingerea propunerii 
legislative cu nr. Plx 533/2013 întrucât măsurile propuse contravin 
prevederilor Directivei 2010/18/UE transpusă în legislaţia naţională prin 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2010. Toate amendamentele 
se regăsesc în anexele raportului întocmit asupra celor trei iniţiative 
legislative. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.31/2015 pentru modificarea art.37 alin.(3) lit.e) din Legea asistenţei 

sociale nr.292/2011, precum şi pentru abrogarea art.11 alin.(5) din 

Ordonanţa Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale – PLx 728/2015 

a fost dezbătut în prezenţa doamnei ministru Ana Costea. 
Referitor la acest proiect de lege domnul deputat Kerekes Karoly a 

formulat o serie de amendamente în sensul corelării cu Legea asistenţei 

sociale. Supuse votului, acestea au fost respinse, iar proiectul de lege a 
fost adoptat de membrii comisiei, cu majoritate de voturi, în forma 
prezentată de Senat. 

 
În continuarea dezbaterilor, membrii comisiei au adresat doamnei 

ministru Ana Claudia Costea o serie de întrebări cu privire la: 
- stadiul proiectului de lege privind salarizarea unitară a personalului 

plătit din fonduri publice 
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- normele metodologice de aplicare a legii privind economia socială 
- stadiul iniţiativei cetăţeneşti de modificare a Codului muncii, care 

se află pe agenda de lucru a comisiei 
- posibilitatea indexării indemnizaţiilor acordate persoanelor cu 

dizabilităţi, care a fost amânată ani la rând. 
De asemenea, doamna deputat Rovana Plumb s-a interesat de 

stadiul de derulare a programului guvernamental de susţinere a tinerilor 
cu vârste între 16 şi 24 de ani, Garanţia pentru tineret. 

Doamna ministru Ana Costea a arătat că normele metodologice de 
aplicare a legii privind economia socială sunt finalizate şi se află în 
consultare publică, urmând să fie analizate amendamentele primite în 
această etapă. Cu privire la garanţia pentru tineret, doamna ministru a 
arătat că proiectul este finalizat din punctul de vedere al ministerului pe 
care îl conduce, acesta constituind o primă etapă, şi o condiţie ex ante în 
obţinerea finanţărilor viitoare pe proiecte europene şi se aşteaptă un 
răspuns în acest sens din partea Comisiei Europene pentru demararea 
finanţării.  

Cu privire la proiectul legii salarizării, doamna ministru a arătat că 
acesta a fost elaborat de către grupul de lucru constituit în cadrul 
Ministerului Muncii şi urmează să fie supus dezbaterii publice conform 
procedurilor legale.  

Cu privire la indemnizaţiile persoanelor cu dizabilităţi, doamna 
ministru a arătat că se lucrează, de asemenea, la modificarea Legii 

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, ţinând seama de strategia naţională pentru protecţia 
persoanelor cu handicap, precum şi de corelarea criteriilor de încadrare în 
grade de handicap cu cele de încadrare în grade de invaliditate. 
 

În ziua de 10 martie 2016, 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. 
 

În ziua de 8 martie 2016 şi-au înregistrat prezenţa la lucrări toţi 
membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială (24): 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, Ileana-Cristina Dumitrache, Florin 
Iordache, Kerekes Károly, Cristina Nichita, Romeo Florin Nicoară, Ludovic 
Orban, Rovana Plumb, Cristian-George Sefer, 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 10 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 Sorina Szabo 
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