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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 

PROCES-VERBAL 
al lucrărilor comisiei din 28 şi 30 aprilie 2015 

 
 
În zilele de 28 şi 30 aprilie 2015, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii dialogului 

social nr.62/2011 - PLx 460/2013 
2. Proiect de Lege pentru modificarea art.24 din Legea dialogului social 

nr.62/2011 - PLx 521/2013 
3. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul 

personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al 
parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în 
cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice - PLx 270/2015 

4. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2002 
privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați - PLx 
405/2013 

5. Proiect de Lege privind folosirea limbajului semnelor române și/ 
limbajului mimico-gestual oficial prin interpret autorizat - PLx 
112/2014 

6. Proiect de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Naţional pentru Evaluare, Formare Profesională şi 
Autorizarea Interpreţilor în Limbaj Mimico-gestual din România - PLx 
397/2014 

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului - Plx 
116/2015 

8. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind 
sistemul asigurărilor de somaj si stimularea fortei de muncă - Plx 
167/2015 

9. Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative din 
domeniul asistenţei sociale - Plx 203/2015 

10. Propunere legislativă privind acordarea unui sprijin material pentru 
nou-nascuti şi încurajarea prezentării la consultaţiile prenatale - Plx 
225/2015 

11. Propunere legislativă pentru stimularea natalităţii - Plx 295/2015 
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12. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.189/2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 
pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind 
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de 
dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor 
deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu 
modificările ulterioare - Plx 299/2015 

13. Propunere legislativă privind acordarea de vouchere culturale - Plx 
361/2015. 

 
La dezbateri au participat:  

- d-na Alexandra Patricia Braica – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, 
Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice  

- d-l Attila Gyorgy – Secretar de Stat, Ministerului Finanţelor Publice 
- d-na Ileana Ciutan – Preşedinte, Casa Naţională de Pensii Publice 
- d-na Gabriela Coman – Preşedinte, Autoritatea Naţională pentru 

Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie 
- d-l Dragoş Pelmuş – secretar general, Departamentul pentru Egalitate 

de Şanse pentru Femei şi Bărbaţi 
- d-na Simona Bordeianu – director, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

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

Sociale şi Persoanelor Vârstnice  
- d-na Antoaneta Neagoe – şef serviciu, Ministerului Finanţelor Publice 
- d-na Andra Croitoru – consilier, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice  
- d-na Anca Ilie – consilier, Autoritatea Naţională pentru Persoane cu 

Dizabilităţi. 
 

În data de 28 aprilie 2015, lucrările au fost conduse de domnul 
deputat Adrian Solomon, preşedintele comisiei. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea  Legii dialogului 

social nr.62/2011 - PLx 460/2013 a fost adoptat de membrii comisiei cu 
amendamente, cu majoritate de voturi (4 abţineri). 

 Proiectul de Lege pentru modificarea art.24 din Legea dialogului 
social nr.62/2011 - PLx 521/2013 a fost respins de membrii comisiei, cu 
unanimitate de voturi. Motivele respingerii se regăsesc în raportul 
comisiei. 

Pentru respectarea normelor de tehnică legislativă şi a 
Regulamentului Camerei Deputaţilor, în cadrul dezbaterilor s-a propus 
întocmirea unui singur raport, din care să reiasă respingerea proiectului de 
lege de modificare a art.24 din Legea dialogului social nr.62/2011 (PLx 
521/2013) şi preluarea prevederilor sale ca amendamente admise în 
raportul comisiei asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii dialogului social nr.62/2011 (Plx 460/2013). 

Supusă votului, propunerea a fost acceptată de membrii comisiei cu 
majoritate de voturi (o abţinere). 
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Proiectul de Lege privind folosirea limbajului semnelor române și/ 
limbajului mimico-gestual oficial prin interpret autorizat - PLx 112/2014 a 
fost retrimis comisiei de către Plenul Camerei Deputaţilor, în vederea 
reanalizării. În urma reluării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, respingerea proiectului de lege. Motivele respingerii 
se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Proiectul de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Naţional pentru Evaluare, Formare Profesională şi Autorizarea 
Interpreţilor în Limbaj Mimico-gestual din România - PLx 397/2014 a fost 
respins de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. Motivele respingerii 
se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului - Plx 
116/2015 a fost respinsă de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. 
Motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii 

nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și 
bărbați - PLx 405/2013 a fost trimis pentru dezbatere pe fond Comisiei 
pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi. S-a propus amânarea discuţiilor întrucât 
reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice au spus că, faţă de forma acceptată în cadrul 
Comisiei pentru egalitate, mai există amendamente care se susţin, însă 
trebuie revăzute în vederea corelării textului. 

Supusă votului, propunerea de amânare a fost acceptată cu 
majoritate de voturi (o abţinere). 

 
Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind 

sistemul asigurărilor de somaj si stimularea fortei de muncă - Plx 
167/2015 a fost respinsă de membrii comisiei, cu majoritate de voturi (6 
voturi împotrivă şi 2 abţineri). Motivele respingerii se regăsesc în raportul 
comisiei. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea unor acte normative din 

domeniul asistenţei sociale - Plx 203/2015 a fost respinsă de membrii 
comisiei, cu unanimitate de voturi. Motivele respingerii se regăsesc în 
raportul comisiei. 

 
Propunerea legislativă privind acordarea unui sprijin material pentru 

nou-născuţi şi încurajarea prezentării la consultaţiile prenatale - Plx 
225/2015 a fost respinsă de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. 
Motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Propunerea legislativă pentru stimularea natalităţii - Plx 295/2015 a 

fost trimisă pentru dezbatere pe fond Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială şi Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci.  
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât 
respingerea iniţiativei legislative, cu unanimitate de voturi. Motivele 
respingerii se regăsesc în raportul comun întocmit de cele două comisii. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.189/2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 pentru 
modificarea şi completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea 
unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura 
instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în 
străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare 
- Plx 299/2015 a fost respinsă de membrii comisiei, cu unanimitate de 
voturi. Motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Propunerea legislativă privind acordarea de vouchere culturale – Plx 

361/2015 a fost trimisă comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind 
de competenţa Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisiei pentru 
cultură, arte, mijloace de informare în masă.  

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

 
Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 567/2004 privind 

statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi 
al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în 
cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice - PLx 270/2015 a 
fost trimis pentru dezbatere pe fond Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (3 voturi împotrivă şi o abţinere) adoptarea 
proiectului de lege cu amendamente, admise şi respinse. De asemenea, 
membrii comisiei au hotărât să transmită forma adoptată Comisiei juridice, 
de disciplină şi imunităţi, urmând ca raportul comun să fie întocmit după 
finalizarea discuţiilor în cadrul acestei comisii. 

 
În ziua de 30 aprilie 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 28 aprilie 2015 au absentat doamna deputat 
Cristina-Ancuţa Pocora (grup parlamentar PNL), domnul deputat Mircea 
Dolha (grup parlamentar PNL) şi doamna deputat Rovana Plumb (grup 
parlamentar PSD) - ministru. 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Adrian 
Solomon – preşedinte, Mihai Baltă şi Iulian Vladu – vicepreşedinţi, Mihăiţă 
Găină şi Daniel Iane – secretari, Varol Amet, Ioan Axente, Claudia 
Boghicevici, Andrei-Răzvan Condurăţeanu, Dorel Covaci, Virgil Delureanu, 
Ileana-Cristina Dumitrache, Florin Iordache, Kerekes Károly, Cristina 
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Nichita, 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 30 aprilie 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, 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, 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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