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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 

SINTEZA 
lucrărilor comisiei din 29 septembrie - 1 octombrie 2015 

 
 
În ziua de 29 septembrie 2015, începând cu ora 14.00, Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă  
comună cu Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. 
Cele două comisii reunite au avut următoarea ordine de zi: 
1. 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 

2. Propunere legislativă pentru completarea art.99 din Legea nr.188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici - Plx 208/2015 

3. Proiect de Lege privind stimularea participării în învăţământul preşcolar 
a copiilor provenind din familii dezavantajate - PLx 548/2015. 

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 
 

La dezbateri au participat ca invitaţi: 
- d-l Cristian Cosmin - Secretar de Stat, Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administraţiei Publice 
- d-na Mihaela Grecu – director, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
- d-l Flavius Ungureanu - consilier, Agenţia Naţională pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă 
- d-na Maria Gheorghiu – director executiv, Asociaţia OvidiuRo 
- d-na Leslie Hawke – co-fondator, Asociaţia OvidiuRo 
- d-l Robert Ion – consultant extern, Asociaţia OvidiuRo. 
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Dezbaterile au început cu proiectul de Lege privind stimularea 
participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii 
dezavantajate - PLx 548/2015. 

În cadrul discuţiilor au fost formulate şi prezentate amendamente 
care, supuse votului, au fost admise. De asemenea, au fost formulate 
două amendamente care, supuse votului, au fost respinse. Toate 
amendamentele se regăsesc în raportul comun întocmit, aprobat de 
membrii celor două comisii cu unanimitate de voturi. 

 
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 adoptat de membrii celor două comisii, cu 
unanimitate de voturi, în forma prezentată de Senat. 

 
Propunerea legislativă pentru completarea art.99 din Legea 

nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici - Plx 208/2015 a fost 
retrimisă comisiilor de către plenul Camerei Deputaţilor, în vederea 
reexaminării şi întocmirii unui nou raport. 

În urma reluării dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, 
cu majoritate de voturi (o abţinere), menţinerea soluţiei anterioare, de 
respingere a propunerii legislative. Motivele respingerii se regăsesc în 
raportul comun suplimentar întocmit de cele două comisii. 
 
 Începând cu ora 15.00, lucrările Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială au continuat cu următoarea ordine de zi: 
1. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru 
creșterea copiilor - Plx 587/2013 

2. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea 
copiilor - PLx 74/2014 

3. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - Plx 
260/2014 

4. 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 

5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată în 
Monitorul Oficial, Partea I, nr.767 din 14 noiembrie 2012 - Plx 
406/2014 
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6. Proiect de Lege pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea 
funcţionalităţii instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale - PLx 
541/2014 

7. Proiect de Lege pentru modificarea art.1 din Legea nr.49/1991 privind 
acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor 
de război - PLx 86/2015 

8. Propunere legislativă pentru stimularea formării profesionale pe lângă 
întreprinderile private - Plx 322/2015 

9. Propunere legislativă privind negocierile colective de muncă - Plx 
559/2015 

10. Propunere legislativă privind pensiile militare de stat - Plx 586/2015. 
 

Lucrările au fost conduse de domnul Adrian Solomon, preşedintele 
comisiei. 
 
 La dezbateri au participat: 

- d-na Otilia Sava – Secretar de Stat, Ministerul Apărării Naţionale 
- d-na Mihaela Grecu – director, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice  
- d-na Marina Enescu – consilier, Ministerul Finanţelor Publice. 

 
La solicitarea doamnei Otilia Sava, Secretar de Stat în cadrul 

Ministerului Apărării Naţionale, membrii comisiei au început dezbaterile cu  
propunerea legislativă privind pensiile militare de stat - Plx 586/2015. 
 În cadrul discuţiilor s-a precizat că iniţiativa legislativă a fost trimisă 
pentru dezbatere pe fond Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi 
Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. De 
asemenea, a fost prezentat raportul preliminar al Comisiei pentru apărare, 
prin care se propune respingerea iniţiativei legislative.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei noastre şi-au 
însuşit soluţia adoptată de Comisia pentru apărare şi au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative. Motivele 
respingerii se regăsesc în raportul comun întocmit de cele două comisii. 

 
Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru 
creșterea copiilor - Plx 587/2013 a fost respinsă de membrii comisiei, cu 
unanimitate de voturi. Motivele respingerii se regăsesc în raportul 
comisiei. 
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Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru 
creșterea copiilor - PLx 74/2014 a fost respins de membrii comisiei, cu 
unanimitate de voturi. Motivele respingerii se regăsesc în raportul 
comisiei. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată în Monitorul 
Oficial, Partea I, nr.767 din 14 noiembrie 2012 - Plx 406/2014 a fost 
respinsă de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. Motivele 
respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Proiectul de Lege pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea 

funcţionalităţii instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale - PLx 
541/2014 a fost trimis pentru dezbatere pe fond Comisiei pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului.  

În cadrul discuţiilor a fost prezentat raportul preliminar primit de la 
Comisia pentru administraţie, prin care se propune adoptarea proiectului 
de lege cu amendamente. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei noastre şi-au 
însuşit soluţia adoptată de Comisia pentru administraţie şi au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente. 
Acestea se regăsesc în raportul comun întocmit de cele două comisii. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea art.1 din Legea nr.49/1991 

privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi 
văduvelor de război - PLx 86/2015 a fost respins de membrii comisiei, cu 
unanimitate de voturi. Motivele respingerii se regăsesc în raportul 
comisiei. 
 

Propunerea legislativă pentru stimularea formării profesionale pe 
lângă întreprinderile private - Plx 322/2015 a fost trimisă pentru 
dezbatere pe fond Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei 
pentru industrii şi servicii.  

În cadrul discuţiilor a fost prezentat raportul preliminar primit de la 
Comisia pentru industrii, prin care se propune respingerea iniţiativei 
legislative. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei noastre şi-au 
însuşit soluţia adoptată de Comisia pentru industrii şi au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative. Motivele 
respingerii se regăsesc în raportul comun întocmit de cele două comisii. 
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Propunerea legislativă privind negocierile colective de muncă - Plx 
559/2015 a fost respinsă de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. 
Motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 
 
 Celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi au fost amânate pentru 
şedinţa următoare a comisiei. 

 
În ziua de 1 octombrie 2015, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi proiectele amânate 
în şedinţa anterioară a comisiei. 

 
Referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii 

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap - Plx 260/2014 s-a precizat că iniţiativa legislativă 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. 

În urma reluării dezbaterilor, membrii comisiei noastre au hotărât, 
cu unanimitate de voturi, menţinerea soluţiei anterioare, de respingere a 
propunerii legislative, urmând ca raportul comun suplimentar să fie 
întocmit după finalizarea dezbaterilor şi în cadrul Comisiei pentru sănătate. 

 
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 retrimis comisiei de către 
plenul Camerei Deputaţilor, în vederea reexaminării şi întocmirii unui nou 
raport. 

În urma reluării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, menţinerea soluţiei anterioare, de respingere a 
proiectului de lege. Motivele respingerii se regăsesc în raportul 
suplimentar întocmit. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (24) în ziua de 29 septembrie 2015 au absentat domnul deputat 
Irinel-Ioan Stativă (grup parlamentar PSD), doamna deputat Rovana 
Plumb (grup parlamentar PSD) – ministru şi, între orele 14.00 – 15.00, 
doamna deputat Cristina Nichita (grup parlamentar PSD). 

Conform prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Irinel-Ioan Stativă (grup 
parlamentar PSD) a participat domnul deputat Dima Toader, iar în locul 
doamnei deputat Cristina Nichita (grup parlamentar PSD), a participat, în 
perioada menţionată, doamna deputat Aurelia Cristea. 
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 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, Mihaela Stoica, Violeta Tudorie. 

 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (24) în ziua de 1 octombrie 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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