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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 

PROCES-VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din 3, 4 şi 5 februarie 2015 

 

 

În perioada 3-5 februarie 2015, Comisia pentru muncă şi protecţie 

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

1. Întâlnirea membrilor comisiei cu domnul Codrin Scutaru, Secretar de 

Stat în cadrul MMFPSPV, coordonator al Direcţiei Protecţia Persoanelor 

cu Dizabilităţi 

2. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 

nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în 

anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice - PLx 

445/2014 

3. Propunere legislativă pentru modificarea OUG 103/2013 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum 

şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice - Plx 451/2014 

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul 

administraţiei publice central şi pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative - PLx 594/2014 

5. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca 

Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul 

Regiunilor și Banca Europeană de Investiţii - Analiza anuală a creșterii 

pentru 2015 - COM (2014) 902 



6. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca 

Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul 

Regiunilor și Banca Europeană de Investiţii - Un Plan de investiţii 

pentru Europa - COM (2014) 903. 

 

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

deputat Adrian Solomon, vicepreşedinte al comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Codrin Scutaru – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice  

- d-l Eduard Dumitraşcu – Secretar de Stat, Ministerul Fondurilor 

Europene 

- d-l Eduard Corjescu – director, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice  

- d-l Alin Cârstoiu – director adjunct, Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 

 

 La solicitarea membrilor comisiei, lucrările au început cu cele două 

documente transmise comisiei noastre pentru dezbaterea fondului. 

Referitor la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social 

European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiţii - Analiza 

anuală a creșterii pentru 2015 - COM (2014) 902, s-a precizat că Analiza 

Anuală a Creşterii 2015 marchează debutul Semestrului European 2015. 

Prioritatea generală identificată de document este repoziţionarea Europei 

în mod ferm pe o cale de dezvoltare care să permită crearea sustenabilă 

de locuri de muncă și creșterea economică.  

Pachetul Analiza Anuală a creşterii 2015 este însoţit de publicarea 

rapoartelor privind mecanismul de alertă, referitor la dezechilibrele 

macroeconomice din statele membre UE și ocuparea forţei de muncă. De 

asemenea, anul acesta Comisia a prezentat un raport privind consolidarea 

cadrului de guvernanţă economică al UE. 
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Comisia recomandă trei piloni principali pentru politica economică și 

socială a UE în 2015. 

1. stimulare coordonată a investiţiilor  

2. un angajament reînnoit în favoarea reformelor structurale  

3. aderarea la o politică de responsabilitate bugetară  

Planul de investiţii pentru Europa se bazează pe trei axe care se 

susţin reciproc: 

1. mobilizarea, până la sfârșitul anului 2017, a unor fonduri suplimentare 

pentru investiţii în valoare de cel puţin 315 miliarde EUR; 

2. iniţiative punctuale pentru a se garanta faptul că investiţiile răspund 

necesităţilor economiei reale; 

3. măsuri de îmbunătăţire a mediului investiţional, pentru a spori 

atractivitatea investiţiilor în Europa. 

Pentru 2015, Comisia recomandă concentrarea atenţiei asupra mai 

multor reforme esenţiale. Domeniile alese sunt relevante pentru toate 

statele membre, deși măsurile punctuale care vor fi adoptate vor varia de 

la o ţară la alta. Domeniile în care ar trebui avute în vedere reforme sunt 

următoarele: 

• Îmbunătăţirea dinamicii pe pieţele forţei de muncă și combaterea 

nivelului ridicat al șomajului  

• Reforma sistemelor de pensii în întreaga UE 

• Modernizarea sistemelor de protecţie socială 

• Îmbunătăţirea flexibilităţii pieţelor de produse şi servicii 

• Îmbunătăţirea condiţiilor-cadru pentru investiţiile întreprinderilor 

• Îmbunătăţirea calităţii investiţiilor în cercetare şi inovare (C&I) 

• Îmbunătăţirea eficienţei în administraţia publică. 

De asemenea, în cadrul discuţiilor s-a spus că România susţine pe 

ansamblu viziunea Comisiei, aşa cum reiese şi din nota informativă 

transmisă de Ministerul Afacerilor Externe. România salută intenţia 

Comisiei de a dialoga cu statele membre în vederea unei anumite 

flexibilizări a regulilor de disciplină fiscală în cadrul Pactului de stabilitate 

şi creştere, funcţie de situaţia statului respectiv, mai ales acolo unde se 

fac investiţii. România nu este vizată în mod deosebit de mecanismele de 
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supraveghere bugetară ale UE, apreciindu-se o evoluţie stabilă a finanţelor 

publice şi continuarea implementării recomandărilor specifice de ţară. 

 

 Referitor la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social 

European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiţii - Un Plan 

de investiţii pentru Europa - COM (2014) 903 s-a spus că Planul de 

investiţii prevede mobilizarea a 315 miliarde euro pentru investiţii majore 

în infrastructură, industrie, sectorul IMM-urilor şi sectorul energetic, în 

vederea relansării creşterii economice şi creării de locuri de muncă.  

Planul de investiţii cuprinde trei axe principale: 

I. instituirea Fondului european pentru investiţii strategice, garantat 

cu fonduri alocate de Comisie, care să mobilizeze cel puţin 315 

miliarde euro sub formă de investiţii suplimentare în perioada 2015-

2017; 

II. crearea unei rezerve de proiecte credibilă, însoţită de un program 

de asistenţă, pentru canalizarea investiţiilor acolo unde este cea mai 

mare nevoie de ele; 

III. o foaie de parcurs, ale cărei obiective sunt de a face din Europa un 

spaţiu mai atractiv pentru investiţii şi de a elimina blocajele în 

materie de reglementare. 

De asemenea, s-a precizat că România susţine de principiu acest 

Plan de investiții şi este deosebit de interesată de posibilităţile de finanţare 

a proiectelor sale de investiţii. România a transmis deja grupului operativ 

al Comisiei şi BEI aproape 200 de propuneri de proiecte, însumând circa 

62,5 de miliarde euro. Proiectele vizează sectoare precum: uniunea 

energetică, transport, resurse şi mediu, infrastructura socială, cunoaştere 

şi economia digitală, însă şi unele obiective precum reabilitarea de muzee 

şi clădiri de patrimoniu cultural. Cele mai mari proiecte vizează construcţia 

de autostrăzi şi modernizarea căilor ferate. Totodată, există interes pentru 

dezvoltarea de proiecte transfrontaliere cu Republica Moldova, Bulgaria şi 

Ungaria.  
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Urmare celor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

întocmirea unor proiecte de opinii favorabile, care vor fi transmise 

Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor şi, spre informare, 

Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor şi Departamentului de studii 

parlamentare şi politici U.E., conform procedurilor stabilite prin HCD 

nr.11/2011. 

 

 Dezbaterile au continuat cu celelalte proiecte de acte normative 

înscrise pe ordinea de zi. 

 Astfel, s-a precizat că propunerea legislativă pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul 

cheltuielilor publice - PLx 445/2014 şi propunerea legislativă pentru 

modificarea OUG 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul 

cheltuielilor publice - Plx 451/2014 au fost transmise pentru dezbatere pe 

fond atât comisiei noastre cât şi Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, respingerea celor două iniţiative legislative şi 

întocmirea unor rapoarte preliminare către Comisia pentru buget, finanţe 

şi bănci, urmând ca rapoartele comune să fie întocmite după finalizarea 

dezbaterilor şi în cadrul acestei comisii. 

 

 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la 

nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative - PLx 594/2014 a fost trimis comisiei pentru avizare, 

dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru administraţie 

publică şi amenajarea teritoriului. 
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 În cadrul discuţiilor s-a propus acordarea unui aviz favorabil, iar 

obiecţiile şi amendamentele să fie transmise comisiei sesizate cu 

dezbaterea fondului. 

 De asemenea, s-a propus amânarea dezbaterilor şi prezenţa la 

discuţii a ministrului muncii.  

 Propunerea de amânare a fost respinsă, având în vedere atât faptul 

că proiectul se află pe ordinea de zi a comisiei sesizate cu dezbaterea pe 

fond, cât şi termenul depăşit de transmitere a amendamentelor. 

 Supusă votului, propunerea de avizare favorabilă a fost acceptată de 

membrii comisiei cu majoritate de voturi (5 voturi împotrivă). 

 

 Membrii comisiei au solicitat, în şedinţa anterioară a comisiei, o 

întâlnire cu domnul Codrin Scutaru, Secretar de Stat în cadrul Ministerului 

Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, coordonator al 

Direcţiei Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi. 

 În cadrul discuţiilor, domnul Secretar de Stat a făcut o scurtă 

prezentare a Strategiei naţionale "O societate fără bariere pentru 

persoanele cu dizabilităţi 2015 – 2020”, precizând că proiectul Strategiei a 

fost realizat în colaborare şi în urma consultărilor desfăşurate în cadrul 

unor dezbateri publice la care au participat organizaţii neguvernamentale 

din domeniul dizabilităţii, reprezentanţi ai persoanelor cu dizabilităţi, 

precum şi ai autorităţilor publice locale şi centrale.  

 De asemenea, domnia sa a prezentat obiectivele generale care 

privesc îmbunătăţirea cadrului legislativ privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, cu accent pe accesibilitate şi 

dezinstituţionalizare, menţionând dezinstituţionalizarea ca fiind o 

componentă foarte importantă în abordarea strategică şi precizând faptul 

că aceasta trebuie făcută cu grijă faţă de persoanele cu dizabilităţi, cu 

crearea de alternative. 

Au fost prezentate o serie de aspecte referitoare la modificarea Legii 

nr.448/2006, la stadiul acestor modificări. Răspunzând unei întrebări din 

partea membrilor comisiei, domnia sa a precizat că toate proiectele de 

acte normative care s-au aflat pe agenda de lucru a comisiei, cele mai 
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multe dintre ele fiind respinse, au fost preluate şi analizate în grupul de 

lucru constituit în cadrul ministerului.  

Totodată, în grupul de lucru au fost preluate obiecţiile ONG-urilor, 

ţinând cont şi de necesitatea unei transparenţe şi a unei consultări mai 

largi, în primul rând ca timp. 

De asemenea, în cadrul discuţiilor au fost ridicate şi alte probleme 

referitoare la domeniul supus discuţiilor, cum ar fi sumele plătite de 

societăţi în cazul în care nu angajează persoane cu handicap, finanţarea 

autorităţii nou înfiinţate (ANPD), normele de aplicare a Legii nr.151/2010 

cu privire la persoanele cu tulburări din spectrul autist. Totodată, membrii 

comisiei au solicitat o informare pe grantul japonez.  

Domnul Secretar de Stat a răspuns întrebărilor şi problemelor 

ridicate de membrii comisiei, spunând că va transmite membrilor comisiei, 

în format electronic, informarea pe grantul japonez. 

În finalul discuţiilor, membrii comisiei au hotărât ca în perioada 10-

15 martie a.c. să aibă loc o nouă întâlnire a membrilor comisiei cu domnul 

Secretar de Stat şi conducerea Autorităţii Naţionale pentru Persoane cu 

Dizabilităţi. 

 

În zilele de 4 şi 5 februarie 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 zilele de 3 şi 4 februarie 2015 au absentat doamna deputat 

Rovana Plumb şi domnul deputat Florin Iordache (grup parlamentar PSD). 

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

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

de 3 ianuarie 2015, în locul doamnei deputat Rovana Plumb a participat 

domnul deputat Cristina Nichita, iar în locul domnului deputat Florin 

Iordache a participat domnul deputat Toader Dima. 
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Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Adrian 

Solomon, Cristina-Ancuţa Pocora 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. 

 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (24) în ziua de 5 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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