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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 26 – 29 ianuarie 2015 

 
 
În perioada 26 – 29 ianuarie 2015, Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Propunere legislativă privind declararea zilei de 10 Mai - sărbătoare 

naţională - Plx 609/2013 
2. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii - Plx 60/2014 
3. Proiect de Lege privind folosirea limbajului semnelor române și 

limbajului mimico-gestual oficial prin interpret autorizat - PLx 
112/2014 

4. Proiect de Lege privind economia socială - PLx 335/2014 
5. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea art.85 din 

Legea nr.448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap - Plx 524/2014 

6. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice - Plx 528/2014 

7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.56/2014 privind trecerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi 
Acvacultură din subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor 
Climatice în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - 
PLx 539/2014 

8. Propunere legislativă "Legea antreprenorului social" - Plx 547/2014 
9. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea articolului 60 

indice 1, alineat 1, litera e din Legea 192 din 2006 - Plx 564/2014 
10. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.41/2014 privind înfiinţarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor 
Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi 
Pescuit - PLx 575/2014 

11. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.273 
din 21 iunie 2004 privind procedura adopţiei - Plx 592/2014 

12. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul 
administraţiei publice central şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative - PLx 594/2014 



13. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea dispoziţiilor 
Legii nr.188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici - Plx 602/2014. 

 
În zilele de 26 şi 27 ianuarie 2015, Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările pe raportori, fiind distribuite 
membrilor comisiei materiale documentare suplimentare asupra 
proiectelor aflate pe ordinea de zi. 
 De asemenea, în ziua de 27 ianuarie 2015, au fost discutate 
proiectele aflate la punctele 7 şi 13. 
 Astfel, s-a precizat că proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.56/2014 privind trecerea Agenţiei 
Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură din subordinea Ministerului 
Mediului şi Schimbărilor Climatice în subordinea Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale - PLx 539/2014 a fost trimis comisiei pentru avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi Comisiei pentru 
mediu şi echilibru ecologic. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma 
prezentată de Senat. 
 
 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea dispoziţiilor 
Legii nr.188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici - 
Plx 602/2014 a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea 
fondului fiind de competenţa Comisiei pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului şi Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi. 

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

În data de 28 ianuarie 2015, lucrările au fost conduse de domnul 
deputat Florin Iordache, preşedintele comisiei. 

 
La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Eduard Corjescu – director, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor Vâstnice 

- d-na Georgeta Jugănaru – director, Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vâstnice 

- d-na Daniela Juravlea – director, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor Vâstnice 

- d-na Anca Vameşu – coordonator, Institutul de Economie Socială 
- d-na Raluca Sîmbotin – coordonator proiecte, Fundaţia pentru 

Dezvoltarea Societăţii Civile 
- d-na Ramona Niculescu – consilier juridic, Autoritatea Naţională pentru 

Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie 
- d-l Bogdan Iuliu Hossu – preşedinte CNS „Cartel ALFA” 
- d-l Cristian Mihai – vicepreşedinte Blocul Naţional Sindical 
- d-l Sorin Stan – secretar general CNSRL „Frăţia”. 
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http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=14076


 Lucrările au început cu propunerea legislativă privind declararea zilei 
de 10 Mai - sărbătoare naţională - Plx 609/2013. La solicitarea 
iniţiatorului, discuţiile asupra iniţiativei legislative au fost amânate. 
 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii - Plx 60/2014 a fost 
retrimisă Comisiei pentru muncă şi protecţie socială de către Plenul 
Camerei Deputaţilor, în vederea reexaminării şi întocmirii unui nou raport.  
 În urma reluării dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (o abţinere), menţinerea soluţiei iniţiale, de 
respingere a propunerii legislative, exprimată în raportul anterior, depus 
cu nr. 4c-7/65 în data de 20 martie 2014. 
 
 Dezbaterile asupra proiectului de Lege privind folosirea limbajului 
semnelor române și limbajului mimico-gestual oficial prin interpret 
autorizat - PLx 112/2014 au fost amânate, la solicitarea membrilor 
comisiei. De asemenea, s-a cerut ca Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor Vârstnice să prezinte un punct de vedere asupra 
iniţiativei legislative sau, în situaţia nesusţinerii, o alternativă. 
 
 Proiectul de Lege privind economia socială - PLx 335/2014 a fost 
amânat, la solicitarea reprezentanţilor Ministerului Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 
 
 Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea art.85 din 
Legea nr.448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap - Plx 524/2014 a fost trimisă pentru 
dezbatere pe fond atât Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, cât şi 
Comisiei pentru sănătate şi familie. 
 În cursul discuţiilor, a luat cuvântul doamna deputat Claudia 
Boghicevici, care a solicitat o informare pentru comisie referitoare la 
activitatea Direcţiei Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi din cadrul 
Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 
Urmare acestei propuneri, membrii comisiei au hotărât ca această întâlnire 
să aibă loc în prima şedinţă a comisiei din săptămâna următoare. 
 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (o abţinere), respingerea iniţiativei legislative, 
urmând ca raportul comun să fie întocmit după finalizarea dezbaterilor şi 
în cadrul Comisiei pentru sănătate şi familie. 
 
 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice - Plx 528/2014 a fost respinsă de 
membrii comisiei, cu majoritate de voturi (2 abţineri). Motivele respingerii 
se regăsesc în raportul comisiei. 
 
 Propunerea legislativă "Legea antreprenorului social" - Plx 547/2014 
a fost trimisă comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competenţa Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare. 

În urma finalizării discuţiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (2 abţineri), avizarea negativă a propunerii 
legislative. 
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 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea articolului 
60 indice 1, alineat 1, litera e din Legea 192 din 2006 - Plx 564/2014 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. 
 
 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.41/2014 privind înfiinţarea Agenţiei pentru Finanţarea 
Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare 
Rurală şi Pescuit - PLx 575/2014 a fost trimis comisiei pentru avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma 
prezentată de Senat. 
 
 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.273 din 21 iunie 2004 privind procedura adopţiei - Plx 592/2014 a fost 
trimisă comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 
 
 În cadrul discuţiilor, doamna deputat Cristina Pocora, vicepreşedinte 
al comisiei, a propus amânarea dezbaterilor şi stabilirea unei întâlniri a 
membrilor comisiei cu preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA) în vederea prezentării activităţii 
desfăşurate de la reînfiinţarea acestei instituţii şi a obiectivelor propuse pe 
termen mediu şi lung. 
 De asemenea, domnia sa a propus să se solicite Biroului Permanent 
învestirea pe fond şi a Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu toate 
proiectele de legi şi propunerile legislative de modificare şi/sau completare 
a Legii nr.272/2004, având în vedere că ANPDCA este autoritate de stat 
aflată în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice, prin care se asigură urmărirea şi controlul aplicării 
şi respectării reglementărilor din domeniul protecţiei drepturilor copilului şi 
adopţiei, precum şi coordonarea activităţilor desfăşurate de persoane 
juridice de drept public sau privat în acest domeniu.  
 Supuse votului, cele trei propuneri au fost acceptate de membrii 
comisiei cu unanimitate de voturi. 
 
 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la 
nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative - PLx 594/2014 a fost trimis comisiei pentru avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului. 
 În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 
invitaţii.  
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 Reprezentanţii sindicatelor şi o parte a membrilor comisiei au 
susţinut abrogarea prevederilor referitoare la desfiinţarea Inspecţiei Muncii 
prin reorganizare şi înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Inspecţia Muncii 
şi Securitate Socială. 
 De asemenea, în cadrul discuţiilor s-a propus amânarea dezbaterilor 
cu o săptămână şi invitarea la dezbateri a doamnei Rovana Plumb, 
ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice. 
 Propunerea de amânare a fost acceptată de membrii comisiei cu 
majoritate de voturi (2 voturi împotrivă). 
 

În ziua de 29 ianuarie 2014, 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 26 şi 27 ianuarie 2015 au absentat doamna 
deputat Rovana Plumb (grup parlamentar PSD) – ministru şi domnul 
deputat Florin Iordache (grup parlamentar PSD) – delegaţie. 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Cristina-
Ancuţa Pocora, Adrian Solomon şi Iulian Vladu – vicepreşedinţi, Mihăiţă 
Găină şi Daniel Iane – secretari, Varol Amet, Marin Anton, Ioan Axente, 
Mihai Baltă, Claudia Boghicevici, Andrei-Răzvan Condurăţeanu, Dorel 
Covaci, Virgil Delureanu, Mircea Dolha, Ileana-Cristina Dumitrache, 
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 zilele de 28 şi 29 ianuarie 2015 a absentat doamna deputat 
Rovana Plumb (grup parlamentar PSD) - ministru. 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Florin 
Iordache – preşedinte, Cristina-Ancuţa Pocora, Adrian Solomon şi Iulian 
Vladu – vicepreşedinţi, Mihăiţă Găină şi Daniel Iane – secretari, Varol 
Amet, Marin Anton, Ioan Axente, Mihai Baltă, Claudia Boghicevici, Andrei-
Răzvan Condurăţeanu, Dorel Covaci, Virgil Delureanu, Mircea Dolha, 
Ileana-Cristina Dumitrache, Kerekes Károly, Romeo Florin Nicoară, 
Ludovic Orban, Cristian-George Sefer, Irinel-Ioan Stativă, Mihaela Stoica, 
Violeta Tudorie. 

 
  
 VICEPREŞEDINTE,   SECRETAR, 
 Adrian SOLOMON   Mihăiţă GĂINĂ 

      

 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia VLĂDESCU 
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