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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 

PROCES-VERBAL 
al lucrărilor Comisiei din ziua de 17 mai 2016 

 

 

În ziua de 17 mai 2016, Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) şi (4) ale art.1 din Legea 

nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii - PLx 550/2015 

2. Proiect de lege pentru modificarea Legii concediului paternal 

nr.210/1999 - Plx 873/2015 

3. Proiect de Lege pentru modificarea art.4 din Legea concediului paternal 

nr.210/1999 - PLx 132/2016 

4. Propunere legislativă privind Statutul Autorităţii Naţionale pentru 

Protecţia Consumatorilor - PLx 176/2016. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele Comisiei. 

 

La dezbateri a participat ca invitat, din partea Ministerului Muncii, 

Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, doamna Mihaela Grecu – 

director. 

 

 Proiectul de lege înscris la punctul 1 pe ordinea de zi are ca obiect de 

reglementare modificarea alin.(3) şi (4) ale art.1 din Legea nr.61/1993 

privind alocaţia de stat pentru copii, în sensul acordării alocaţiei de stat şi 
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pentru copii care urmează etapele educaţionale în centrele de educaţie 

incluzivă, fiind stabilită şi o vârstă maximă (26 de ani) până la care aceştia 

pot beneficia de alocaţie stat în condiţiile în care urmează aceste studii. 

 Au avut loc dezbateri cu privire la necesitatea şi oportunitatea 

promovării acestor noi reglementări. Având în vedere faptul că membrii 

comisiei au solicitat informaţii suplimentare din partea iniţiatorilor, precum şi 

faptul că soluţiile legislative propuse au implicaţii bugetare, dezbaterile au 

fost amânate pentru găsirea unei formule optime de a veni în sprijinul 

acestor tineri care doresc să-şi continuie studiile în ciuda problemelor de 

sănătate pe care le au. 

 Propunerea de amânare a fost acceptată cu majoritate de voturi. 

 

În continuare, au fost dezbătute proiectele de lege aflate la punctele 2 

şi 3 pe ordinea de zi, care au ca obiect de reglementare modificarea Legii 

concediului paternal nr.210/1999, în sensul majorării duratei concediului 

paternal la 10 zile, faţă de 5 zile cât este în prezent. De asemenea, se 

propune abrogarea dispoziţiilor potrivit cărora majorarea cu 10 zile a duratei 

concediului paternal se acordă o singură dată, în situaţia în care tatăl a 

obţinut atestatul de absolvire a cursului de puericultură, iar potrivit iniţiativei 

legislative nr. PLx 132/2016 acest supliment de concediu se propune a fi 

majorat la 15 zile faţă de 10 zile cât este în prezent. 

În finalul dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi, respingerea celor două iniţiative legislative având în vedere faptul că 

modificarea perioadei de concediu paternal generează un efort financiar 

suplimentar pentru angajator, căruia îi revine sarcina plăţii concediului 

paternal. 

 

Propunerea legislativă privind Statutul Autorităţii Naţionale pentru 

Protecţia Consumatorilor - PLx 176/2016 a fost trimisă comisiei pentru 

avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru industrii şi 

servicii şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea negativă a propunerii legislative. 
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Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (24) în ziua de 17 mai 2016 au absentat doamna deputat Cristina 

Ancuţa Pocora (grup parlamentar PNL) şi domnul deputat Mircea Dolha (grup 

parlamentar PNL).  

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, Ileana Cristina Dumitrache, Dorel Covaci, 

Virgil Delureanu, 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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