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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 19 şi 21 aprilie 2016 

 

 

În zilele de 19 şi 21 aprilie 2016, Comisia pentru muncă şi 

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

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2016 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.184/2001 privind 

organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect - PL-x 144/2016 

2. Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.264/2004 

privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale - 

PL-x 146/2016 

3. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind 

Codul Penal - Pl-x 153/2016 

4. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea articolului 

58, alineatele (4) şi (10) din Legea nr.338/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - Pl-x 45/2015 

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2016 

privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a României în 

calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a Securităţii 

Sociale (ISSA) şi completarea anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului 

nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 

internaţionale interguvernamentale la care România este parte - PL-

x 94/2016 
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6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit dn 

fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi 

unele măsuri fiscal-bugetare - PL-x 82/2016 

 

 
În data de 19 aprilie 2016 lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Adrian Solomon, preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

• Gabriel Lungu -  Secretar de Stat – Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

• Carmen Elian- Secretar de Stat - Minsterul Comunicaţiilor şi 

Societăţii Informaţionale 

• Cezar Soare - Subsecretar de Stat  - Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administraţiei Publice 

• Daniel Predoiu – consilier superior - Ministerul Finanţelor Publice 

• Geamanu Radu Florin-consilier – Ministerul Justiţiei 

• Bordei-Gheorghișor Alexandru Sorin - secretar general Autoritatea 

Națională pentru Persoanele cu Dizabilități 

• Neagoe Anna-Maria – director - Autoritatea Națională pentru 

Persoanele cu Dizabilități 

• Valeriu Roşu – director adjunct – Casa sectorială de pensii a 

Ministerului Apărării Naţionale 

• Dragoş Lucan – director adjunct- Casa sectorială de pensii a 

Ministerului Apărării Naţionale 

• Lixandru Valentin – consilier superior - Ministerul Apărării Naţionale 

• Ion Alexandru – director - Casa sectorială de pensii a Serviciului 

Român de Informaţii 

• Andrei Chendi – director – Secretariatul General al Guvernului 

• Coarnă Dumitru – vicepreşedinte- Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi 

Personalului Contractual (SNPPC) 

• Andrei Marian – vicepreşedinte Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi 

Personalului Contractual (SNPPC) 
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• Tudor Marian – preşedinte - Asociaţia „ROMIL” Bucureşti 

• Luminiţa Petrescu – consilier juridic - Asociaţia „ROMIL” Bucureşti 

• Sebastian Oprescu – preşedinte - Sindicatul Naţional al 

Funcţionarilor Publici 

• Lucian Borceanu – vicepreşedinte - Sindicatul Naţional al 
Funcţionarilor Publici 

• Radu Claudia Carmen – membru - Sindicatul Naţional al 
Funcţionarilor Publici 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.12/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.184/2001 privind 

organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect - PL-x 144/2016 a fost 

trimis comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa 

Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. În urma 

finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de 

voturi avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.264/2004 

privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale - PL-x 

146/2016 a fost trimis comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind 

de competenţa Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului şi Comisiei pentru sănătate şi familie. În urma finalizării 

dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi (o 

abţinere) avizarea favorabilă a propunerii legislative. 

Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind 

Codul Penal - Pl-x 153/2016 a fost trimisă 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 negativă a propunerii legislative. 

Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea articolului 

58, alineatele (4) şi (10) din Legea nr.338/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - Pl-x 45/2015 - a fost 

retrimisă de la Plen în vederea reexaminării. Cu această iniţiativă 

legislativă sunt investite cu dezbaterea fondului atât comisia noastră cât şi 

Comisia pentru sănătate şi familie. Membrii comisiei pentru muncă au 

hotărât amânarea dezbaterii propunerii legislative cu trei săptămâni. 
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Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 

4/2016 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a României 

în calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a Securităţii 

Sociale (ISSA) şi completarea anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr. 

41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale 

interguvernamentale la care România este parte - PL-x 94/2016 a fost 

trimis comisiei noastre pentru dezbatere pe fond. În urma dezbaterilor, 

membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea 

proiectului de lege în forma adoptată de Senat.  

 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit dn fonduri 

publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri 

fiscal-bugetare - PL-x 82/2016, a fost trimis pentru dezbatere pe fond atât 

comisiei noastre, cât şi Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională. În urma dezbaterilor pe articole asupra proiectului 

de lege, au fost formulate o serie de amendamente. Proiectul de lege a 

fost adoptat de comisie cu majoritate de voturi (o abţinere), cu 

amendamente admise şi respinse, ce se regăsesc în raportul preliminar 

înaintat celorlalte comisii sesizate pe fond. 

 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (24) în ziua de 19 aprilie 2016 a absentat domnul deputat Dolha 

Mircea (grup parlamentar PNL). 

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, 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. 
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În data de 21 aprilie 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 ziua de 21 aprilie 2016 a absentat domnul deputat Dolha 

Mircea (grup parlamentar PNL). 

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, 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, 
Expert parlamentar Camelia Revenco 
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