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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 10 şi 12 noiembrie 2015 
 
 
 

În zilele de 10 şi 12 noiembrie 2015, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.35/2015 pentru modificarea şi completarea 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, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.152/1998 
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe - PLx 737/2015 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.41/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 
precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare - PLx 740/2015 

3. Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Direcţiei pentru agricultură, studii pedologice, agrochimice şi 
consultanţă agricolă - Plx 746/2015 

4. Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.370 din Legea 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - PLx 758/2015 

5. Proiect de Lege pentru modificarea art.10 din Legea nr.411/2004 
privind fondurile de pensii administrate privat şi pentru completarea 
art.44 din Legea nr.204/2006 privind pensile facultative - PLx 
785/2015 

6. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice - PLx 127/2015 

7. Propunere legislativă privind unele măsuri în domeniul asigurării unor 
categorii de persoane în sistemul public de pensii - Plx 560/2011 

8. Propunere legislativă privind crearea unor oportunități de asigurare 
pentru persoanele care nu au calitatea de pensionari și care nu au fost 
asigurate în sistemul public de pensii - Plx 382/2012 
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9. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice - Plx 300/2015 

10. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice - PLx 580/2014 

11. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.88 din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - PLx 584/2014 

12. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.380/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 
privind sistemul de pensii publice - Plx 157/2015 

13. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii public - Plx 162/2015 

14. Propunere legislativă de completarea şi modificare a alineatului 5 al 
articolului 56 din Legea nr.283/2010, privind sistemul unitar de pensii 
publice, cu modificările şi completările ulterioare - Plx 263/2015 

15. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice - Plx 303/2015 

16. Propunere legislativă privind modificarea art.109 alin.(1) din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - Plx 480/2015 

17. Propunere legislativă pentru completarea art.102 din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - Plx 489/2015 

18. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în 
Monitorul Oficial Partea I nr.852 din 20 decembrie 2010, actualizată în 
2014 - Plx 551/2015 

19. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.263/2010 Legea 
pensiilor, republicată - Plx 611/2015 

20. Propunere legislativă pentru modificarea art.56 şi 57 din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - Plx 614/2015. 

 
La dezbateri au participat ca invitaţi: 

• d-na Daniela Pescaru – Secretar de Stat, Ministerul Finanţelor Publice 
• d-l Ion Aurel Stanciu – Secretar de Stat, Ministerul Transporturilor 
• d-l Răzvan Vulcănescu – Subsecretar de Stat, Ministerul Sănătăţii 
• d-na Lenuţa Ichim – Subsecretar de Stat, Autoritatea Naţională 

Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor 
• d-na chestor Irina Alexe – Secretar general adjunct, Ministerul 

Afacerilor Interne 
• d-na Daniela Moroşanu – Secretar general adjunct, Ministerul Muncii, 

Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
• d-l Stelică Drăgulin – Director general, Ministerul Afacerilor Interne 
• d-na Ileana Ciutan – Preşedinte, Casa Naţională de Pensii Publice 
• d-na Mihaela Grecu – director, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
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• d-na Georgeta Jugănaru – director, Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice; 

• d-na Adriana Kalapis – director, Ministerul Transporturilor 
• d-na Adina Dragomir – director,  Autoritatea pentru Supraveghere 

Financiară 
• d-l George Stan – director general, Agenţia Naţională pentru Locuinţe 
• d-na Ioana Simion – director, Agenţia Naţională pentru Locuinţe 
• d-l Petru Mărculeţ – şef serviciu, Ministerul Transporturilor 
• d-na Elena Ispas – şef serviciu, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
• d-l Vasile Ion – şef serviciu, Ministerul Apărării Naţionale 
• d-l Sorin Berbec – şef birou, Ministerul Apărării Naţionale 
• d-l Bogdan Hossu – preşedinte C.N.S. „Cartel Alfa” 
• d-l Dumitru Costin – preşedinte B.N.S. 
• d-na Mariana Kniesner – vicepreşedinte B.N.S. 
• d-l Ştefan Teoroc – preşedinte, Federaţia Sindicatelor „Publisind” 
• d-l Iulian Pope – Vicepreşedinte, Federaţia Sindicatelor „Sanitas” 
• d-l Lucian Puiu – Secretar general, Federaţia Sindicatelor „Columna”. 

 
În data de 10 noiembrie 2015, începând cu ora 10.00, Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă 
comună cu Comisia pentru sănătate şi familie. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 
preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 

Cele două comisii au avut pe ordinea de zi proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2015 pentru 
modificarea şi completarea 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, precum 
şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe - PLx 737/2015, trimis comisiilor 
pentru dezbatere pe fond, în procedură de urgenţă. 

În cadrul dezbaterilor au fost formulate şi prezentate amendamente 
care, supuse votului, au fost fie admise, fie respinse. În urma finalizării 
dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât, cu majoritate de 
voturi (6 abţineri), adoptarea proiectului de lege cu amendamente. 
Acestea se regăsesc în raportul comun al celor două comisii. 

 
Începând cu ora 12.30, lucrările Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială au continuat cu celelalte proiecte înscrise pe ordinea de zi. 
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Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.41/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare - PLx 
740/2015 a fost trimis 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 proiectului de lege, în forma 
prezentată. 

 
Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Direcţiei pentru agricultură, studii pedologice, agrochimice şi consultanţă 
agricolă - Plx 746/2015 a fost trimisă 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 propunerii legislative. 

 
Propunerea legislativă pentru completarea alin.(1) al art.370 din 

Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - PLx 758/2015 a 
fost trimisă comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competenţa Comisiei pentru sănătate şi familie. 

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

 
Proiectul de Lege pentru modificarea art.10 din Legea nr.411/2004 

privind fondurile de pensii administrate privat şi pentru completarea art.44 
din Legea nr.204/2006 privind pensile facultative - PLx 785/2015 a fost 
trimis comisiei pentru dezbatere pe fond, în procedură de urgenţă. 

În cadrul dezabterilor au luat cuvântul atât membrii comisiei cât şi 
invitaţii. În urma finalizării dezbaterilor, proiectul de lege a fost aprobat de 
membrii comisiei, cu majoritate de voturi (2 abţineri), adoptarea 
proiectului de lege în forma prezentată de Senat. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice - PLx 127/2015 a fost adoptat de membrii 
comisiei, cu unanimitate de voturi, în forma prezentată e Senat. 

 
Propunerea legislativă privind unele măsuri în domeniul asigurării 

unor categorii de persoane în sistemul public de pensii - Plx 560/2011, 
propunerea legislativă privind crearea unor oportunități de asigurare 
pentru persoanele care nu au calitatea de pensionari și care nu au fost 
asigurate în sistemul public de pensii - Plx 382/2012 şi propunerea 
legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de 
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pensii publice - Plx 300/2015 având acelaşi obiect de reglementare, au 
fost amânate, la solicitarea membrilor comisiei, în vederea găsirii unei 
formule echitabile care să răspundă diverselor solicitări care au stat la 
baza elaborării unor astfel de propuneri legislative. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.88 din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - PLx 584/2014 a 
fost respins de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. Motivele 
respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice - Plx 303/2015 a fost respinsă de 
membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. Motivele respingerii se 
regăsesc în raportul comisiei. 

 
Propunerea legislativă privind modificarea art.109 alin.(1) din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - Plx 480/2015 a fost 
respinsă de membrii comisiei, cu majoritate de voturi (o abţinere). 
Motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Dezbaterea propunerii legislative pentru completarea art.102 din 

Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - Plx 
489/2015 a fost amânată, la solicitarea domnului deputat Kerekes Karoly, 
în calitate de iniţiator. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul 
Oficial Partea I nr.852 din 20 decembrie 2010, actualizată în 2014 - Plx 
551/2015 a fost respinsă de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. 
Motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.263/2010 Legea 

pensiilor, republicată - Plx 611/2015 a fost respinsă de membrii comisiei, 
cu unanimitate de voturi. Motivele respingerii se regăsesc în raportul 
comisiei. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea art.56 şi 57 din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Pl-x 614/2015 a fost 
respinsă întrucât măsurile propuse generează un impact negativ asupra 
veniturilor bugetului de stat. 
 
 Celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi au fost amânate pentru 
şedinţa următoare a comisiei. 
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În ziua de 12 noiembrie 2015, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială şi-a desfăşurat activitatea având pe ordinea de zi proiectele 
amânate în şedinţa anterioară. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - PLx 580/2014 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.380/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind 
sistemul de pensii publice - Plx 157/2015 a fost respinsă de membrii 
comisiei, cu unanimitate de voturi. Motivele respingerii se regăsesc în 
raportul comisiei. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii public - Plx 162/2015 a fost 
respinsă de membrii comisiei, cu majoritate de voturi (2 abţineri). Motivele 
respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Propunerea legislativă de completarea şi modificare a alineatului 5 al 

articolului 56 din Legea nr.283/2010, privind sistemul unitar de pensii 
publice, cu modificările şi completările ulterioare - Plx 263/2015 a fost 
respinsă de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. Motivele 
respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea art.56 şi 57 din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - Plx 614/2015 a fost 
respinsă de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. Motivele 
respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 
 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (24) în ziua de 10 noiembrie 2015 au absentat domnul deputat 
Mihăiţă Găină (grup parlamentar PSD) - delegaţie, doamna deputat Ileana 
Cristina Dumitrache (grup parlamentar PSD), doamna deputat Rovana 
Plumb (grup parlamentar PSD), domnul deputat Ludovic Orban (grup 
parlamentar PNL) şi, între orele 10.00 – 12.30, domnul deputat Dorel 
Covaci (grup parlamentar PSD). 

Conform prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Dorel Covaci (grup 
parlamentar PSD) a participat, între orele 10.00 – 12.30, domnul deputat 
Florin Pâslaru, în locul doamnei deputat Ileana Cristina Dumitrache (grup 
parlamentar PSD) a participat doamna deputat Tamara Ciofu, în locul 
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domnului deputat Ludovic Orban (grup parlamentar PNL) a participat 
doamna deputat Florica Cherecheş, în locul doamnei deputat Rovana 
Plumb (grup parlamentar PSD) a participat domnul deputat Liviu Harbuz. 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Adrian 
Solomon – preşedinte, Mihai Baltă, Cristina-Ancuţa Pocora şi Iulian Vladu 
– vicepreşedinţi, Daniel Iane – secretar, Varol Amet, Ioan Axente, Claudia 
Boghicevici, Andrei-Răzvan Condurăţeanu, Dorel Covaci, Virgil Delureanu, 
Mircea Dolha, Florin Iordache, Kerekes Károly, Cristina Nichita, Romeo 
Florin Nicoară, 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 noiembrie 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 Sorina Szabo 
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