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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 

 

 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 2, 3 şi 4 septembrie 2014 

 

 

În perioada 2-4 septembrie 2014, Comisia pentru muncă şi 

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

1. Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.223 din 

2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant 

profesionist din aviaţia civilă din România - Plx 612/2013 

2. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.504/2002 privind casele 

de ajutor reciproc ale pensionarilor - PLx 69/2014 

3. Propunere legislativă pentru prevenirea abandonului școlar în rândul 

elevilor - cazuri sociale - Plx 197/2014 

4. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 53/2003 

Codul muncii - Plx 286/2014 

5. Proiect de Lege privind economia socială - PLx 335/2014 

6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 

privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei 

de muncă - PLx 336/2014 

7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.23/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte 

normative în domeniul sănătăţii - PLx 342/2014 



8. Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru 

creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea 

recuperării debitelor înregistrate cu titlul de indemnizaţie pentru 

creşterea copilului - PLx 389/2014 

9. Proiect de lege privind scutirea de la plată a unor debite provenite din 

pensii - PLx 390/2014 

10. Reexaminarea Legii privind unele măsuri referitoare la veniturile de 

natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice - PLx 

528/2013. 

 

În data de 2 septembrie 2014 lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Florin Iordache, preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-na Rovana Plumb – Ministru, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

- d-na Ileana Ciutan – Preşedinte, Casa Naţională de Pensii Publice 

- d-l Dragoş Titea – Secretar de Stat, Ministerul Transporturilor 

- d-l Andrei Kiraly – Secretar de Stat, Ministerul Educaţiei Naţionale 

- d-l Francisk Iulian Chiriac – Secretar de Stat, Ministerul Sănătăţii 

- d-na Corina Teodor -  coordonator departament Relaţia cu Parlamentul, 

Ministerul Sănătăţii  

- d-na Simona Bordeianu – consilier, Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

- d-na Marcela Dumitraş – consilier juridic, Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

- d-na Manuela Mândroviceanu – expert, Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

- d-na Dorina Vicol – expert, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale 

şi Persoanelor Vârstnice 

- d-l Constantin Manolache – preşedinte, Asociaţia Naţională a Aviatorilor 

din România  

 
2/7



- d-l Armand Petrescu - director general, Autoritatea Aeronautică Civilă 

din România 

- d-l Ioan Lezeu - Asociaţia Naţională a Aviatorilor din România 

- d-na Irina Iliescu - inspector operaţiuni zbor, Autoritatea Aeronautică 

Civilă din România 

- d-l Barbara Pituţ - însoţitor de bord. 

 

 La începutul şedinţei, domnul preşedinte a propus ca discuţiile să 

înceapă cu reexaminarea legii transmisă de preşedintele României.  

Astfel, în cadrul discuţiilor s-a precizat că Legea privind unele măsuri 

referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din 

fonduri publice a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat  şi a fost 

transmisă spre promulgare Preşedintelui României la data de 30 iunie 2014.  

În forma adoptată de Parlament, legea stabilea unele măsuri 

referitoare la drepturile de natură salarială ale personalului încadrat în 

unităţile de învăţământ din localităţile Lupeni, Petroşani şi Vulcan, judeţul 

Hunedoara, în sensul exonerării de la plată pentru sumele reprezentând 

venituri de natură salarială pe care personalul respectiv trebuie să le 

restituie ca urmare a deciziilor de impunere emise de angajatori, drept 

consecinţă a constatării unor prejudicii de către Curtea de Conturi sau alte 

instituţii cu atribuţii de control, ţinând cont de necesitatea păstrării 

cadrelor didactice în aceste zone defavorizate.  

 Preşedintele României a formulat o cerere de reexaminare asupra legii 

transmisă spre promulgare.  

 În legătură cu obiecţiile formulate, în urma reanalizării textului legii, 

membrii comisiei au considerat că se impun amendamente faţă de forma 

adoptată de către Senat în urma reexaminării.  

 În cadrul discuţiilor, doamna deputat Cristina Pocora a propus 

amânarea dezbaterilor. Supusă votului, propunerea de amânare a fost 

respinsă de membrii comisiei, cu majoritate de voturi (3 voturi pentru 

amânare şi restul împotrivă).  

 În cadrul discuţiilor au fost formulate amendamente, care, supuse 

votului, au fost acceptate cu majoritate de voturi (3 abţineri). 

 
3/7



 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi (3 abţineri), să supună plenului Camerei Deputaţilor, în 

temeiul art.137 alin.(2) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

un raport de aprobare a cererii de reexaminare formulată de Preşedintele 

României, şi adoptarea legii cu amendamente. 

 

 Dezbaterile au continuat cu proiectul de Lege privind scutirea de la 

plată a unor debite provenite din pensii - PLx 390/2014. 

În cadrul discuţiilor au fost formulate amendamente, care, supuse 

votului, au fost acceptate de membrii comisiei, cu majoritate de voturi (3 

abţineri). De asemenea, au fost formulate amendamente care, supuse 

votului, au fost respinse.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi (3 abţineri), adoptarea proiectului de lege cu 

amendamente, admise şi respinse, care se regăsesc în raportul comisiei. 

 

Referitor la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia 

lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în 

vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlul de indemnizaţie pentru 

creşterea copilului - PLx 389/2014, au fost formulate amendamente în 

cadrul discuţiilor, care, supuse votului, au fost acceptate de membrii 

comisiei, cu majoritate de voturi (3 abţineri). De asemenea, au fost 

formulate amendamente care, supuse votului, au fost respinse.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi (3 abţineri), adoptarea proiectului de lege cu 

amendamente, admise şi respinse, care se regăsesc în raportul comisiei. 

 

 Propunerea legislativă de modificare și completare a Legii nr.223 din 

2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist 

din aviaţia civilă din România - Plx 612/2013 a fost transmisă pentru 

dezbatere pe fond atât Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi cât şi 

Comisiei pentru transporturi şi infrastructură.  
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 În cadrul discuţiilor au fost formulate amendamente, care, supuse 

votului, au fost acceptate de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente, 

care se regăsesc în raportul preliminar transmis Comisiei pentru 

transporturi şi infrastructură. 

 

 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.504/2002 privind 

casele de ajutor reciproc ale pensionarilor - PLx 69/2014 a fost trimis 

pentru dezbatere pe fond atât Comisiei pentru muncă şi protecţie socială 

cât şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

 În cadrul discuţiilor s-a propus amânarea dezbaterilor, propunere 

acceptată de membrii comisiei cu unanimitate de voturi. 

 

Propunererea legislativă pentru prevenirea abandonului școlar în 

rândul elevilor - cazuri sociale - Plx 197/2014, a fost respinsă de membrii 

comisiei, cu unanimitate de voturi. Motivele respingerii se regăsesc în 

raportul comisiei. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

53/2003 Codul muncii - Plx 286/2014, a fost respinsă de membrii 

comisiei, cu unanimitate de voturi. Motivele respingerii se regăsesc în 

raportul comisiei. 

 

 Dezbaterile asupra proiectului de Lege privind economia socială - 

PLx 335/2014 au fost amânate, la solicitarea membrilor comisiei. 

 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 

ocupării forţei de muncă - PLx 336/2014, a fost respins de membrii 

comisiei, cu unanimitate de voturi. Motivele respingerii se regăsesc în 

raportul comisiei. 
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 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.23/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte 

normative în domeniul sănătăţii - PLx 342/2014, a fost trimis pentru 

dezbatere pe fond atât Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cât şi 

Comisiei pentru sănătate şi familie. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu 

amendamente, redate în raportul comun întocmit. 

 

În zilele de 3 şi 4 septembrie 2014, Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială şi-a desfăşurat activitatea pe raportori, respectiv au fost 

elaborate rapoartele asupra proiectelor de legi şi propunerilor legislative 

finalizate. De asemenea, au fost întocmite şi distribuite membrilor comisiei 

materiale documentare suplimentare asupra proiectelor aflate pe agenda 

de lucru a comisiei din săptămâna următoare. 

 

În ziua de 2 septembrie 2014 şi-au înregistrat prezenţa la lucrări toţi 

membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială (23): Iordache Florin – 

preşedinte, Solomon Adrian şi Vladu Iulian – vicepreşedinţi, Găină Mihăiţă 

şi Pocora Cristina-Ancuţa – secretari, Amet Varol, Anastase Roberta-Alma, 

Anton Marin, Axente Ioan, Baltă Mihai, Boghicevici Claudia, Condurăţeanu 

Andrei-Răzvan, Covaci Dorel, Delureanu Virgil, Dumitrache Ileana-

Cristina, Galan Constantin, Iane Daniel, Kerekes Károly, Orban Ludovic, 

Plumb Rovana, Sefer Cristian-George, Stativă Irinel-Ioan, Stoica Mihaela,  

Tudorie Violeta. 

  

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (23) în zilele de 3 şi 4 septembrie 2014 a absentat doamna 

deputat Plumb Rovana (grup parlamentar PSD) - ministru. 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Iordache 

Florin – preşedinte, Solomon Adrian şi Vladu Iulian – vicepreşedinţi, Găină 

Mihăiţă şi Pocora Cristina-Ancuţa – secretari, Amet Varol, Anastase 
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Roberta-Alma, Anton Marin, Axente Ioan, Baltă Mihai, Boghicevici Claudia, 

Condurăţeanu Andrei-Răzvan, Covaci Dorel, Delureanu Virgil, Dumitrache 

Ileana-Cristina, Galan Constantin, Iane Daniel, Kerekes Károly, Orban 

Ludovic, Sefer Cristian-George, Stativă Irinel-Ioan, Stoica Mihaela,  

Tudorie Violeta. 

 

 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

 Florin Iordache    Mihăiţă Găină 

     
 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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