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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 

 
PROCES-VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din 22 şi 24 septembrie 2015 
 
 
 În ziua de 22 septembrie 2015, începând cu ora 12.00, s-a 
desfăşurat şedinţa Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din Camera 
Deputaţilor, având următoarea ordine de zi: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea art.3 alin.(1) lit.b) din 
Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată - 
Plx 388/2013 

2. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.6-Legea (r) 
nr.61 din 22/09/1993 - Plx 603/2013 

3. Propunere legislativă pentru completarea art.4 din Legea nr.61/1993 
privind alocaţia de stat pentru copii - Plx 505/201 

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.36/2014 privind modificarea şi completarea Legii 
nr.18/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 
privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate 
de zilieri, precum şi pentru modificarea art.8 alin.(1) din Legea 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat - PLx 456/2014 

5. Proiect de Lege pentru completarea art.11 din Legea privind 
exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri 
- PLx 96/2015 

6. Proiect de Lege pentru modificarea art.11 din Legea nr.52/2011 
privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate 
de zilieri - PLx 197/2015 

7. Proiect de Lege pentru completarea art.4 din Legea nr.52/2011 
privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate 
de zilieri - PLx 198/2015 

8. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.52/2011 privind 
exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri 
-  PLx 240/2015 

9. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.19/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor 
măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin 
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concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare -  
PLx 510/2015. 

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele comisiei. 
 

La dezbateri au participat ca invitaţi: 
• d-l Eduard Corjescu – director, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
• d-l Gheorghe Neaţă – director general adjunct, Ministerul Agriculturii 

şi Dezvoltării Rurale. 
 

Domnul preşedinte Adrian Solomon a propus ca dezbaterile să 
înceapă cu proiectele de lege ce au ca obiect de reglementare modificarea 
şi completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu 
caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi întocmirea unui singur 
raport asupra tuturor celor 5 iniţiative legislative, în conformitate cu 
prevederile art. 68 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

Supusă votului, propunerea a fost acceptată cu unanimitate de 
voturi. 

Dezbaterile au avut loc în prezenţa domnului Eduard Corjescu 
reprezentantul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice şi a domnului Gheorghe Neaţă din partea Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

Au fost formulate amendamente, în sensul completării domeniilor de 
activitate în care pot fi desfăşurate activităţi ocazionale de către zilieri. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu 
majoritate de voturi (3 abţineri) adoptarea cu amendamente a proiectului 
de lege cu nr. PLx 456/2014 şi respingerea proiectelor de lege cu nr.PLx 
96/2015, PLx 197/2015, PLx 198/2015 şi PLx 240/2015 întrucât 
prevederile lor au fost preluate ca amendamente admise în proiectul de 
lege propus spre aprobare, respectiv, în cazul ultimului proiect, 
respingerea a fost motivată prin faptul că formularea din lege este 
acoperitoare. 

 
Celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi au fost amânate pentru 

data de 24 septembrie 2015. 
 

În ziua de 24 septembrie 2015 dezbaterile au început cu proiectul 
de lege înscris la punctul 1 pe ordinea de zi, care are ca obiect de 
reglementare modificarea art.3 alin.(1) lit.b) din Legea nr.61/1993 privind 
alocaţia de stat pentru copii, republicată, în sensul majorării cuantumului 
alocaţiei de la 42 lei, respectiv 0,084 ISR, cât este în prezent, la 200 lei, 
respectiv 0,4 ISR, pentru copiii între 2 şi 18 ani, precum şi pentru tinerii 
care au împlinit vârsta de 18 ani şi care urmează cursurile învăţământului 
liceal sau profesional. 

În cadrul discuţiilor, s-a precizat că proiectul de lege a fost retrimis 
comisiei de la Plen, în vederea reexaminării şi întocmirii unui nou raport.  

În urma reluării dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi, menţinerea soluţiei iniţiale, de respingere a 
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propunerii legislative, exprimată în raportul depus cu nr. 4c-7/585 în data 
de 21 noiembrie 2013, întrucât prin Legea nr.125/2015 privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, cuantumul alocaţiei de stat pentru copiii 
cu vârsta cuprinsă între 2 şi 18 ani a fost dublat, reprezentând 0,168 ISR, 
respectiv 84 de lei, iar o nouă majorare nu poate fi susţinută financiar. 
 

Referitor la propunerea legislativă înscrisă la punctul 2 pe ordinea de 
zi, s-a precizat că aceasta a fost retrimisă comisiei de la Plen, în vederea 
reexaminării şi întocmirii unui nou raport. Iniţiativa are ca obiect de 
reglementare modificarea alin.(5) al art.6 din Legea nr.61/1993, în sensul 
ca plata alocaţiei de stat pentru copii să se poată face şi pentru perioadele 
anterioare introducerii cererii de plată, dar nu mai mult de 3 ani de la 
naşterea copilului, în loc de 12 luni, aşa cum este în prezent. 

Membrii comisiei au solicitat informaţii suplimentare cu privire la 
posibilitatea extinderii acestui termen şi s-a propus amânarea dezbaterilor. 
 

Propunerea legislativă înscrisă la punctul 3 pe ordinea de zi are ca 
obiect de reglementare completarea art.4 din Legea nr.61/1993 privind 
alocaţia de stat pentru copii, republicată, urmărindu-se ca, în cazul în care 
un copil este abandonat mai mult de o lună de persoana care primeşte 
alocaţia de stat pentru copii, reprezentanţii serviciului public de asistenţă 
socială să constate situaţia şi să instituie tutela, astfel încât alocaţia să fie 
acordată reprezentantului legal şi folosită în interesul copilului. 

În cursul dezbaterilor s-a arătat că măsurile legislative propuse vin 
în contradicţie cu procedurile prevăzute de Codul Civil şi Legea 
nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 
republicată, care reglementează măsurile de protecţie ce se impun a fi 
instituite în situaţia copilului neglijat de părinţi sau reprezentanţii legali. 

Supusă la vot, propunerea legislativă a fost respinsă cu unanimitate 
de voturi. 
 

În continuare a fost dezbătut proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2015 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2013 privind 
aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială 
acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în 
baza planurilor de disponibilizare.  

Schimbările legislative au în vedere includerea în categoria 
beneficiarilor a persoanelor disponibilizate prin concedieri colective, ca 
urmare a reducerii activităţii operatorilor economici vizaţi, respectiv Regia 
Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta - Turnu Severin şi Societatea 
Naţională de Închideri Mine Valea Jiului S. A. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată 
de Senat. 
 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (24) în zilele de 22 şi 24 septembrie 2015 a absentat doamna 
deputat Rovana Plumb (grup parlamentar PSD) - ministru. 
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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 Sorina Szabo 
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