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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

PROCES-VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din 29 şi 30 iunie 2015 

 

 
În zilele de 29 şi 30 iunie 2015, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Diverse probleme organizatorice, legate de desfăşurarea activităţii 

comisiei în zilele de 30 iunie şi 1 - 3 iulie 2015 
2. Proiectul de Lege privind pensiile militare de stat – PLx 529/2015  
3. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.7/2006 

privind statutul funcţionarului public parlamentar – PLx 527/2015 
4. Proiectul de Lege privind acordarea pensiei de serviciu membrilor 

Corpului diplomatic şi consular al României – PLx 528/2015. 
 
În data de 29 iunie 2015, lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Adrian Solomon, preşedintele comisiei. 
Membrii comisiei au discutat diverse probleme organizatorice, legate 

de desfăşurarea activităţii comisiei în zilele de 30 iunie şi 1 - 3 iulie 2015. 
Astfel, s-a stabilit ca în ziua de 30 iunie 2015, membrii comisiei să îşi 
desfăşoare activitatea în paralel cu plenul Camerei Deputaţilor, în vederea 
finalizării dezbaterilor asupra unor proiecte ce urmează a fi transmise 
comisiei în procedură de urgenţă. 

De asemenea, membrii comisiei au stabilit programul de lucru 
pentru zilele de 1-3 iulie 2015. 

 
În data de 30 iunie 2015, începând cu ora 11.00, lucrările 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială s-au desfăşurat în comun cu 
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.  

Cele două comisii au dezbătut proiectul de Lege privind pensiile 

militare de stat – PLx 529/2015.  
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Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 
preşedintele comisiei. 

 
La dezbateri au participat:  

- d-l Gabriel Oprea – prim-ministru interimar, vicepremier, ministrul 
afacerilor interne 

- d-l Mircea Duşa – ministrul apărării naţionale 
- d-na Otilia Sava - secretar de stat, Ministerul Apărării Naţionale 
- d-na Irina Alexe – secretar general adjunct, Ministerul Afacerilor 

Interne 
- d-na Raluca Ţintoiu – preşedinte, Asociaţia pentru Pensiile Administrate 

Privat din Romania 
- reprezentanţi ai caselor de pensii sectoriale din cadrul Ministerului 

Apărării Naţionale, Serviciului Român de Informaţii şi Ministerului 
Afacerilor Interne. 

 
Referitor la proiectul de Lege privind pensiile militare de stat – PLx 

529/2015 s-a precizat că acesta a fost trimis pentru dezbatere pe fond 
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională. 

În cadrul dezbaterilor au fost formulate şi prezentate amendamente, 
care, supuse votului, au fost acceptate, cu unanimitate de voturi. De 
asemenea, a fost formulat un amendament care, supus votului, a fost 
respins. Toate amendamentele se regăsesc în raportul comun întocmit de 
cele două comisii. 

 
În data de 30 iunie 2015, începând cu ora 12.00, lucrările 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au continuat cu dezbaterea 
proiectelor aflate la pct.3-4 în ordinea de zi. 

 
Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.7/2006 

privind statutul funcţionarului public parlamentar – PLx 527/2015 a fost 
trimis comisiei pentru dezbatere pe fond. În urma finalizării discuţiilor, 
membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, aprobarea 
proiectului de lege cu amendamente. Acestea sunt redate în raportul 
comisiei. 
 

Proiectul de Lege privind acordarea pensiei de serviciu membrilor 
Corpului diplomatic şi consular al României – PLx 528/2015 a fost trimis 
comisiei pentru dezbatere pe fond. În urma finalizării discuţiilor, membrii 
comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, aprobarea proiectului de 
lege cu amendamente. Acestea sunt redate în raportul comisiei. 
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Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (24) în zilele de 29 şi 30 iunie 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, Ioan 
Axente, Claudia Boghicevici, Andrei-Răzvan Condurăţeanu, Dorel Covaci, 
Virgil Delureanu, Mircea Dolha, Ileana-Cristina Dumitrache, Florin 
Iordache, Kerekes Károly, Cristina Nichita, 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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