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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
al lucrărilor Comisiei din 10 şi 12 martie 2015 

 
 
În ziua de 10 martie 2015, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat activitatea în şedinţă comună cu Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci, începând cu ora 10.00. Cele două comisii au avut 
pe ordinea de zi următoarele proiecte: 
• Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.68/2014 privind modificarea şi completarea unor acte normative - 
PLx 20/2015 

• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea 
debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru 
modificarea art.101 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - PLx 576/2014 

• Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență 
nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în 
anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice - Plx 
247/2014 

• Propunere legislativă pentru modificarea Capitolului IV din Legea 
nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, 
raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi 
respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar 
Internaţional - Plx 47/2015 

• Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.103 
din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor 
publice - Plx 111/2015. 
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Începând cu ora 12.00, lucrările Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială au continuat cu următoarea ordine de zi: 
1. Propunere legislativă privind modificarea şi proiectului de lege privind 

normativele de personal pentru unităţile administrativ-teritoriale şi 
instituţiile publice - Plx 9/2015 

2. Proiect de Lege pentru completarea art. 84 din Legea nr. 204/2006 
privind pensiile facultative şi a art. 23 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 
privind fondurile de pensii administrate privat - PLx 123/2015 

3. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr.70 
din 31 august 2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada 
sezonului rece - PLx 501/2014 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2014 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/2006 privind 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă - PLx 553/2014 

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2014 
privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul 
României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
privind regimul străinilor în România - PLx 555/2014 

6. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.448/2006 privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare - Plx 583/2013 

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură 
salarială ale personalului plătit din fonduri publice - Plx 546/2014 

8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.179 din 
Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - Plx 
591/2014 

9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea alin.(1) al 
art.35 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii - Plx 33/2015 

10. Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 
privind statutul funcţionarului public parlamentar – PLx 95/2015 

11. Propunere legislativă privind plata unor sume personalului din 
învăţământ - Plx 103/2015 

12. Propunere legislativă privind decuplarea consumului de energie de 
creşterea economică a ţării - Plx 141/2015 

13. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză 
tehnică judiciară şi extrajudiciară - Plx 149/2015 

14. Propunere legislativă privind instituirea unor drepturi pentru 
personalul care a participat la acţiuni militare în afara teritoriului 
statului român - Plx 163/2015 
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15. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 
de modificare a Regulamentului (UE) nr.1304/2013 al Parlamentului 
European şi al Consiliului privind Fondul social european, în ceea ce 
priveşte o majorare a sumei prefinanţării iniţiale acordate programelor 
operaţionale sprijinite de Iniţiativa privind ocuparea forţei de muncă în 
rândul tinerilor - COM (2015) 46. 

 
Lucrările şedinţei comune au fost conduse de domnul deputat Viorel 

Ştefan, preşedintele Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 
 
La dezbateri au participat ca invitaţi:  

• d-l Dan Manolescu – Secretar de Stat, Ministerul Finanţelor Publice  
• d-na Sirma Caraman – Secretar de Stat, Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice 
• d-l Răzvan Liutiev – director, Ministerul Fondurilor Europene 
• d-l Ion Gibescu – director, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale 

şi Persoanelor Vârstnice 
• d-l Cezar Păvălaşcu – director, Secretariatul de Stat pentru Culte  
• d-na Elena Cucos – şef birou, Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice 
• d-l Nicu Popescu – consilier, Ministerul Finanţelor Publice  
• d-l Cătălin Ionescu – consilier, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice  
• d-l Liviu Prodan – expert, Ministerul Finanţelor Publice.  
 

La începutul dezbaterilor, domnul deputat Viorel Ştefan, preşedintele 
Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci a propus suplimentarea ordinii de zi 
cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în 

anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice - PLx 

191/2015, trimis celor două comisii pentru dezbatere în fond în procedură 
de urgenţă. Supusă votului, propunerea de suplimentare a ordinii de zi a 
fost acceptată de membrii celor două comisii cu majoritate de voturi. 

 
Discuţiile au continuat cu proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2014 privind modificarea şi 
completarea unor acte normative - PLx 20/2015, care a fost trimis pentru 
dezbatere pe fond atât Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, cât şi 
Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 

În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiilor, cât şi 
invitaţii, iar în urma finalizării dezbaterilor membrii celor două comisii au 
hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu 
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amendamente, admise şi respinse. Toate amendamentele sunt redate în 
raportul comun întocmit de cele două comisii. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind 
recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi 
pentru modificarea art.101 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - PLx 576/2014 a fost 
trimis pentru dezbatere pe fond atât Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială, cât şi Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 

În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiilor, cât şi 
invitaţii, iar în urma finalizării dezbaterilor membrii celor două comisii au 
hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu 
amendamente, admise şi respinse. Toate amendamentele sunt redate în 
raportul comun întocmit de cele două comisii. 
 

Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență 
nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în 
anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice - Plx 
247/2014 a fost retrimisă Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, cât 
şi Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci de către plenul Camerei 
Deputaţilor, în vederea reexaminării şi întocmirii unui nou raport. 

În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiilor, cât şi 
invitaţii, iar în urma finalizării dezbaterilor membrii celor două comisii au 
hotărât, cu majoritate de voturi (6 abţineri), menţinerea soluţiei iniţiale, 
de respingere a propunerii legislative, exprimată în raportul comun cu 
nr.4c-7/240, respectiv nr.4c-2/280, depus în data de 26 august 2014. 
 

Propunerea legislativă pentru modificarea Capitolului IV din Legea 
nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, 
raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi 
respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar 
Internaţional - Plx 47/2015 a fost trimisă pentru dezbatere pe fond atât 
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, cât şi Comisiei pentru buget, 
finanţe şi bănci. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative. 
Motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 
 

Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul 
cheltuielilor publice - Plx 111/2015 a fost trimisă pentru dezbatere pe fond 
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atât Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, cât şi Comisiei pentru 
buget, finanţe şi bănci. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative. 
Motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 
 

Dezbaterile asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul 
cheltuielilor publice - PLx 191/2015 au fost amânate cu o săptămână, 
întrucât există amendamente depuse care necesită un punct de vedere al 
Ministerului Finanţelor Publice.  
 

În a doua parte a şedinţei, lucrările au fost conduse de domnul 
deputat Adrian Solomon, preşedintele comisiei. 
 
 La dezbateri au participat ca invitaţi: 
• d-na Ileana Ciutan - preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice 
• d-l Bogdan Tohănescu – Secretar de Stat, Ministerul Afacerilor Interne 
• d-na Adina Dragomir – director, Autoritatea de Supraveghere 

Financiară 
• d-na Georgeta Jugănaru – director, Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vâstnice 
• d-l Ion Gibescu – director, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale 

şi Persoanelor Vâstnice 
• d-l col. Dănuţ Gheorghe – şef serviciu, Ministerul Apărării Naţionale. 
 

Propunerea legislativă privind modificarea şi proiectului de lege 
privind normativele de personal pentru unităţile administrativ-teritoriale şi 
instituţiile publice - Plx 9/2015 a fost trimisă pentru dezbatere pe fond 
atât Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cât şi Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului. 

În cursul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar al Comisiei 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, prin care se 
propune respingerea iniţiativei legislative. 

Supusă votului, soluţia de respingere a fost aprobată şi de membrii 
comisiei noastre, cu unanimitate de voturi. Motivele respingerii se 
regăsesc în raportul comun întocmit de cele două comisii. 
 

Proiectul de Lege pentru completarea art.84 din Legea nr.204/2006 
privind pensiile facultative şi a art.23 alin.(1) din Legea nr.411/2004 
privind fondurile de pensii administrate privat - PLx 123/2015 a fost trimis 
comisiei pentru dezbatere pe fond.  
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (o abţinere), adoptarea proiectului de lege cu 
amendamente. Amendamentele se regăsesc în raportul comisiei. 
 

Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă 
nr.70 din 31 august 2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada 
sezonului rece - PLx 501/2014 a fost trimisă pentru dezbatere pe fond atât 
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cât şi Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, respingerea iniţiativei legislative şi transmiterea 
unui raport preliminar cu soluţia adoptată către Comisia pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului, urmând ca raportul final să 
fie întocmit după finalizarea discuţiilor în cadrul acestei comisii. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.15/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/2006 privind 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă - PLx 553/2014 a fost amânat, întrucât la dezbateri nu au participat 
reprezentanţi ai Guvernului. 
 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul 
României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind 
regimul străinilor în România - PLx 555/2014 a fost trimis pentru 
dezbatere pe fond Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, Comisiei 
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi Comisiei juridice de 
disciplină şi imunităţi. 

În cadrul discuţiilor a fost prezentat raportul preliminar, de adoptare 
a proiectului de lege în forma prezentată, transmis de Comisia pentru 
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. În urma finalizării 
dezbaterilor, membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma 
prezentată, urmând ca raportul comun să fie întocmit după finalizarea 
dezbaterilor şi în cadrul celei de-a treia comisii, respectiv Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi. 
 

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.448/2006 privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare - Plx 583/2013 a fost 
retrimisă Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru 
sănătate şi familie, de către plenul Camerei Deputaţilor, în vederea 
reexaminării şi întocmirii unui nou raport. 
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În urma finalizării discuţiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (2 abţineri), menţinerea soluţiei iniţiale, de respingere 
a propunerii legislative, exprimată în raportul comun cu nr. 4c-7/773, 
respectiv 4c-8/78 depus în data de 10 aprilie 2014, urmând ca raportul 
comun să fie întocmit după finalizarea dezbaterilor din cadrul Comisiei 
pentru sănătate şi familie. 

  
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură 
salarială ale personalului plătit din fonduri publice - Plx 546/2014 a fost 
trimisă pentru dezbatere pe fond atât Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială cât şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, respingerea iniţiativei legislative, urmând ca 
raportul comun să fie finalizat după dezbaterile din cadrul Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi. 
 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.179 din 
Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - Plx 
591/2014 a fost trimisă comisiei pentru dezbatere în fond. În urma 
finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (o abţinere), respingerea iniţiativei legislative. Motivele respingerii 
se regăsesc în raportul comisiei. 
 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea alin.(1) al 
art.35 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii - Plx 33/2015 a fost trimisă 
comisiei pentru dezbatere în fond. În urma finalizării dezbaterilor, membrii 
comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (o abţinere), respingerea 
iniţiativei legislative. Motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 
 

Proiectul de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 
privind statutul funcţionarului public parlamentar - Plx 95/2015 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 negativă a proiectului de lege.  
 

Propunerea legislativă privind plata unor sume personalului din 
învăţământ - Plx 103/2015 a fost trimisă comisiei pentru avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru buget, finanţe şi 
bănci. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi,  avizarea favorabilă a propunerii legislative. 
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Propunerea legislativă privind decuplarea consumului de energie de 
creşterea economică a ţării - Plx 141/2015 a fost trimisă comisiei pentru 
avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru industrii 
şi servicii. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de  voturi, avizarea negativă a propunerii legislative. 
 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică 
judiciară şi extrajudiciară - Plx 149/2015 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 instituirea unor drepturi pentru 
personalul care a participat la acţiuni militare în afara teritoriului statului 
român - Plx 163/2015 a fost trimisă comisiei pentru avizare, dezbaterea 
fondului fiind de competenţa Comisiei pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea negativă a propunerii legislative. 
 

Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr.1304/2013 al 
Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul social european, în 
ceea ce priveşte o majorare a sumei prefinanţării iniţiale acordate 
programelor operaţionale sprinite de Iniţiativa privind ocuparea forţei de 
muncă în rândul tinerilor - COM (2015) 46 a fost trimisă comisiei în 
temeiul HCD nr.11/2011, atât în vederea verificării respectării principiului 
subsidiarităţii, cât şi pentru examinarea fondului. 
 Întrucât la dezbateri nu au participat reprezentanţi ai Guvernului, 
dezbaterile au fost amânate. 
 

În ziua de 12 martie 2015, 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. 
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Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (24) în ziua de 10 martie 2015 au absentat domnul deputat Dorel 
Covaci (grup parlamentar PSD) şi doamna deputat Rovana Plumb (grup 
parlamentar PSD) - ministru. 

Conform prevederilor art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, în locul 
domnului deputat Dorel Covaci (grup parlamentar PSD) a participat 
domnul deputat Toader Dima.  

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, 
Marin Anton, Ioan Axente, Claudia Boghicevici, Andrei-Răzvan 
Condurăţeanu, Virgil Delureanu, Mircea Dolha, Ileana-Cristina Dumitrache, 
Florin Iordache, Kerekes Károly, Romeo Florin Nicoară, Ludovic Orban, 
Cristian-George Sefer, Irinel-Ioan Stativă, Mihaela Stoica, Violeta Tudorie. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (24) în ziua de 12 martie 2015 a absentat doamna deputat Rovana 
Plumb (grup parlamentar PSD) - ministru. 

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, 
Marin Anton, Ioan Axente, Claudia Boghicevici, Andrei-Răzvan 
Condurăţeanu, Dorel Covaci, Virgil Delureanu, Mircea Dolha, Ileana-
Cristina Dumitrache, Florin Iordache, Kerekes Károly, Romeo Florin 
Nicoară, Ludovic Orban, 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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