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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 

 
PROCES-VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din 8 şi 9 iunie 2016 
 
 
În zilele de 8 şi 9 iunie 2016, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 

nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale 
de sănătate - Plx 32/2016 

2. Propunere legislativă pentru instituirea unor pachete alimentare 
sociale pentru elevii-cazuri sociale - Plx 135/2016 

3. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii 
nr.124/2000 privind structura personalului Curţii Constituţionale - 
Plx 167/2016 

4. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici - PLx 556/2015 

5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii 
educaţiei - Plx 183/2016 

6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.6/2016 privind unele măsuri pentru punerea în 
executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în procesul 
penal - PLx 250/2016 

7. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - 
Lansarea unei consultări privind un pilon european al drepturilor 
sociale – COM (2016) 127. 

 
În data de 8 iunie 2016, lucrările au fost conduse de domnul deputat 

Adrian Solomon, preşedintele comisiei. 
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La dezbateri au participat ca invitaţi:  
- d-na Sirma Caraman – Secretar de Stat, Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice 
- d-l Jozsef Birtalan – preşedinte, Autoritatea Naţională a Funcţionarilor 

Publici 
- d-na Carmen Drăgan – secretar general, Autoritatea Naţională a 

Funcţionarilor Publici 
- d-na Cristina Bebereche – director, Autoritatea Naţională a 

Funcţionarilor Publici 
- d-na Gabriela Scutea – Secretar de Stat, Ministerul Justiţiei 
- d-l Mihai Cucu – consilier juridic, Ministerul Justiţiei. 
 

La solicitarea membrilor comisiei, dezbaterile au început cu proiectul 
de Lege pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici - PLx 556/2015. 

În cadrul discuţiilor s-a precizat că proiectul a fost transmis pentru 
dezbatere pe fond Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. 

De asemenea, a fost prezentat un raport preliminar transmis de 
Comisia pentru administraţie, prin care ni se comunică forma aprobată de 
aceasta, respectiv adoptarea proiectului de lege cu amendamente. 

În cursul discuţiilor, au fost prezentate şi amendamentele depuse la 
comisie, precum şi observaţiile Departamentului Legislativ – Direcţia 
Procedură legislativă, Sinteze şi Evaluări. 

În urma finalizării discuţiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente, 
admise şi respinse, precum şi întocmirea unui raport preliminar, urmând 
ca întocmirea raportului comun să se facă după finalizarea dezbaterilor în 
cadrul Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. 

 
Dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei de 

urgenţă nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări 
sociale de sănătate - Plx 32/2016 a fost amânată, întrucât la dezbateri nu 
au participat reprezentanţii Ministerului Sănătăţii. 
 

Propunerea legislativă pentru instituirea unor pachete alimentare 
sociale pentru elevii-cazuri sociale - Plx 135/2016 a fost transmisă pentru 
dezbatere pe fond Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. 

Membrii comisiei au solicitat amânarea dezbaterilor cu o săptămână, 
întrucât iniţiatorul doreşte să participe la discuţii. 
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Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Legii 
nr.124/2000 privind structura personalului Curţii Constituţionale - Plx 
167/2016 a fost amânată, la solicitarea membrilor comisiei. 
 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei - 
Plx 183/2016 a fost trimisă comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului 
fiind de competenţa Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

Membrii comisiei au solicitat amânarea dezbaterilor cu o săptămână, 
întrucât iniţiatorul doreşte să participe la discuţii. 
 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.6/2016 privind unele măsuri pentru punerea în executare a 
mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în procesul penal - PLx 
250/2016 a fost trimis comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind 
de competenţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

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

 
Documentul privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor - Lansarea unei consultări privind un pilon european al 
drepturilor sociale – COM (2016) 127 a fost trimis comisiei în vederea 
examinării fondului. 

În cadrul dezbaterilor s-a precizat că obiectivul prezentei propuneri 
este instituirea unui pilon european al drepturilor sociale. 

Pilonul european al drepturilor sociale are la bază o serie de principii 
care vizează egalitatea de șanse și accesul la piața muncii inclusiv 
dezvoltarea competențelor și învățarea pe tot parcursul vieții și susținerea 
activă pentru ocuparea forței de muncă, condiții de muncă echitabile 
stabilind un echilibru al drepturilor și obligațiilor între angajați și 
angajatori, precum și între elementele de flexibilitate și de securitate, 
precum și protecție socială adecvată și durabilă și acces la servicii 
esențiale de înaltă calitate, inclusiv la servicii de îngrijire a copiilor, cum ar 
fi asistența medicală și îngrijirea pe termen lung.  

Pilonul european al drepturilor sociale are ca scop completarea 
acquis-ului social al UE, pentru a orienta politicile într-o serie de domenii 
esențiale pentru buna funcționare și echitatea piețelor muncii și a 
sistemelor de protecție socială din statele membre participante. Principiile 
propuse de acest instrument nu înlocuiesc drepturile existente, ci oferă o 
modalitate de a evalua și, pe viitor, de a apropia, în vederea optimizării, 
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performanța politicilor sociale și de ocupare a forței de muncă la nivel 
național. 

În constatarea celor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii 
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, întocmirea prezentului proiect de opinie, favorabil promovării 
propunerii de iniţiativă de lansare a unei consultări privind pilonul 
european al drepturilor sociale. 
 

În data de 9 iunie 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. 
 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (24) în zilele de 8 şi 9 iunie 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, Dorel Covaci, Virgil Delureanu, 
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. 

 

  
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

 ADRIAN SOLOMON   MIHĂIŢĂ GĂINĂ 

      

 

 

 

 

 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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