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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 8, 10 şi 11 decembrie 2015 
 
 

În ziua de 8 decembrie 2015, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 11.00, având următoarea 
ordine de zi: 
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 25/2015 pentru completarea art. 8 din Legea nr.416/2001 privind 
venitul minim garantat – PLx 666/2015 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2015 
pentru modificarea Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară 
a personalului plătit din fonduri publice – PLx 679/2015 

3. Propunere legislativă privind unele măsuri de descentralizare în 
domeniul învăţământului preuniversitar – PLx 760/2015 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/1998 
privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe –
Plx 773/2015 

5. Propunere legislativă pentru completarea articolului 23 din Legea 
nr.258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor – Plx 774/2015 

6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelulul 
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte 
normative – PLx 819/2015 

7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2015 
privind dreptul absolvenţilor de a beneficia de acte de studii 
recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate şi sancţionarea 
instituţiilor de învăţământ care şcolarizează fără autorizare  
– PLx 840/2015. 

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele comisiei. 
 
La dezbateri a participat, din partea Secretariatului de Stat pentru 

Culte, domnul Florin Frunză, director. 
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Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 25/2015 pentru completarea art. 8 din Legea nr.416/2001 
privind venitul minim garantat – PLx 666/2015 a fost dezbătut şi aprobat 
de membrii comisiei cu amendamente, în sensul exceptării alocaţiei de 
stat pentru copii de la calculul stabilirii venitului net al familiei/persoanelor 
beneficiare de venit minim garantat. 
 De asemenea, domnul deputat Adrian Solomon a formulat un 
amendament, în sensul abrogării art.161 din Legea nr.416/2001, pentru a 
nu condiţiona acordarea unui drept obţinut legal de plata unei amenzi 
contravenţionale, ca urmare a modificărilor aduse prin adoptarea Codului 
de procedură fiscală. Supus la vot, amendamentul a fost acceptat de 
membrii comisiei cu unanimitate de voturi. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, aprobarea proiectului de lege cu amendamente. 
Acestea se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.15/2015 pentru modificarea Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea 
unitară a personalului plătit din fonduri publice – PLx 679/2015 a fost 
dezbătut şi aprobat de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi, în 
forma prezentată de Senat. 
 

Propunerea legislativă privind unele măsuri de descentralizare în 
domeniul învăţământului preuniversitar – PLx 760/2015 a fost trimisă 
comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei 
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisiei pentru administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului. 

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

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii 
Externe – Plx 773/2015 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 legislativă pentru completarea articolului 23 din Legea 
nr.258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor - Plx 774/2015 a fost 
trimisă comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa 
Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

În cadrul dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, amânarea dezbaterilor, pentru a primi mai multe informaţii din 
partea iniţiatorilor în vederea clarificării unor aspecte privind măsurile 
propuse. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la 
nivelulul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte 
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normative – PLx 819/2015 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 favorabilă a proiectului de lege în forma 
prezentată.  

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.42/2015 privind dreptul absolvenţilor de a beneficia de acte de studii 
recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate şi sancţionarea 
instituţiilor de învăţământ care şcolarizează fără autorizare – PLx 
840/2015 a fost trimis comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind 
de competenţa Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (3 abţineri), avizarea favorabilă a proiectului de Lege 
în forma adoptată de Senat. 

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

socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu individual, 
fiind distribuite membrilor comisiei materiale documentare asupra 
proiectelor de buget pe anul 2016. 

 
În ziua de 11 decembrie 2015, începând cu ora 9.30, Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială şi-a desfăşurat activitatea împreună cu 
Comisia pentru sănătate şi familie şi Comisia pentru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ale Camerei Deputaţilor, respectiv Comisia pentru 
muncă, familie şi protecţie socială şi Comisia pentru egalitate de şanse ale  
Senatului. 

 
Lucrările comune s-au desfăşurat având pe ordinea de zi: 

1. Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2016 - PLx 876/2015 
2. Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 - PLx 

877/2015. 
 

La dezbateri au participat: 
• d-na Claudia Ana Costea – ministru, Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
• d-na Violeta Alexandru – ministru, Ministerul pentru Consultare publică 

şi Dialog Civic 
• d-l Dragoş Bănescu – secretar general, Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
• d-na Ileana Ciutan – preşedinte, Casa Naţională de Pensii Publice 
• d-na Cristiana Barbu – preşedinte, Agenţia Naţională pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă 
• d-na Speranţa Ionescu – director, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
• d-na Mihaela Grecu – director, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
• d-na Gabriela Luca – director, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
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• d-l Daniel Stanciu – director, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă 

• d-l Antal Attila – şef serviciu, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă  

• d-na Loredana Butean – consilier, Ministerul Finanţelor Publice 
• d-na Didona Nichit – consilier, Ministerul Finanţelor Publice. 

 
Lucrările au fost conduse de către domnul senator Alexandru Petru 

Frătean, preşedintele Comisiei pentru muncă, familie şi protecţie socială a 
Senatului. 

 
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2016 a fost prezentat 

Comisiilor reunite de către doamna ministru Claudia Ana Costea. Domnia 
sa a arătat că bugetul a fost prevăzut la 33,167 milioane lei, înregistrând o 
scădere de 10,26 % faţă de bugetul anului trecut, iar la cheltuielile de 
personal, în 2016 se înregistrează o creştere de aproximativ 7% care se 
datorează aporobării ordonanţei de majorare cu 10% a salariilor din 
sectorul public, iar la capitolul bunuri şi servicii, bugetul pe 2016 
înregistrează o diminuare cu 3,43%. 

Referitor la obiectivele pentru 2016, doamna ministru a arătat că 
prioritară va fi "ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor". 

 În cursul dezbaterilor, membrii comisiilor reunite au adresat 
întrebări doamnei ministru. 
 Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele Comisiei pentru sănătate 
şi familie din Camera Deputaţilor s-a interesat dacă există posibilitatea 
găsirii unor soluţii pentru plata orelor suplimentare efectuate de către 
cadrele medicale care au depus eforturi deosebite în salvarea victimelor 
tragediei din Colectiv. 
 Referitor la acest subiect doamna ministru Claudia Costea a arătat 
că lucrează împreună cu ministrul sănătăţii şi ministrul finanţelor la o 
soluţie pentru a plăti aceste ore suplimentare. 

De asemenea, domnul senator Laurenţiu Coca s-a interesat de 
susţinerea financiară a căminelor de bătrâni. 

Cu privire la acest subiect, doamna ministru a arătat că programele 
financiare de susţinere a căminelor de bătrâni vor fi continuate, iar cele 
care au expirat vor urma procedura de avizare în cadrul Ministerului 
Finanţelor şi Ministerului Justiţiei pentru reluarea acestora. 

În continuare, au fost formulate întrebări cu privire la soluţionarea 
discrepanţelor apărute în salarizarea diferitelor categorii de bugetari ca 
urmare a adoptării unor acte normative privind salarizarea personalului din 
sistemul bugetar. 
 Doamna ministru a arătat că proiectul legii salarizării unitare se află 
la Ministerul Muncii pentru consultare şi dezbatere publică şi se 
intenţionează ca în cursul lunii februarie să înceapă dezbaterea asupra 
acestui proiect în Parlament. 

Referitor la bugetul Ministerului Muncii au fost formulate 
amendamente, care au fost respinse de către comisiile reunite. Acestea se 
regăsesc în avizul comisiilor, care va fi trimis Comisiilor pentru buget. 
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Bugetul Ministerului pentru Consultate publică şi Dialog Civic a fost 
prezentat de către doamna ministru, Violeta Alexandru. 

Supus la vot, proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2016 a fost 
avizat favorabil, cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 - 

PLx 877/2015, a fost prezentat de către doamna Ileana Ciutan, 
preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice. 

La construcţia bugetară în domeniul asigurărilor sociale de stat şi al 
asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016 s-a avut în vedere prognoza 
indicatorilor macroeconomici pentru anii 2015-2018. Astfel, au fost avute 
în vedere următoarele: 
- majorarea cu 5% a valorii punctului de pensie în anul 2016, respectiv 
871,7 lei; 
- acordarea în anul 2016 a unui indice de corecţie de 1,09; 
- creşterea câştigului salarial mediu brut în anul 2016 la 2.681 lei; 
- scăderea ratei medii a şomajului la 4,8% în anul 2016 faţă de 5,1% 
estimată pentru  anul 2015; 
- scăderea numărului de şomeri înregistraţi cu 15 mii persoane, 
ajungându-se astfel la finele anului 2016 la 450 mii persoane, de la 465 
de mii persoane estimate. 

Supus la vot, proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2016 a fost 
avizat favorabil, cu unanimitate de voturi. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (24) în ziua de 8 decembrie 2015 a absentat domnul deputat Florin 
Iordache (grup parlamentar PSD) - delegaţie. 

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, Kerekes 
Károly, Cristina Nichita, Rovana Plumb, 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 10 decembrie 2015 au absentat domnul deputat 
Mihăiţă Găină (grup parlamentar PSD) – delegaţie şi doamna deputat 
Claudia Boghicevici (grup parlamentar PNL). 

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, Andrei-
Răzvan Condurăţeanu, Dorel Covaci, Virgil Delureanu, Mircea Dolha, 
Ileana-Cristina Dumitrache, Florin Iordache, Kerekes Károly, Cristina 
Nichita, Rovana Plumb, Romeo Florin Nicoară, Ludovic Orban, Cristian-
George Sefer, Irinel-Ioan Stativă, Mihaela Stoica, Violeta Tudorie. 
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Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (24) în ziua de 11 decembrie 2015 au absentat domnul deputat 
Adrian Solomon (grup parlamentar PSD), doamna deputat Claudia 
Boghicevici (grup parlamentar PNL) şi domnul deputat Mihăiţă Găină (grup 
parlamentar PSD) – delegaţie.  

Conform prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, în locul doamnei deputat Claudia Boghicevici (grup 
parlamentar PNL) a participat domnul deputat Constantin Dascălu. 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Mihai Baltă, 
Cristina-Ancuţa Pocora şi Iulian Vladu – vicepreşedinţi, Daniel Iane – 
secretar, Varol Amet, Ioan Axente, Andrei-Răzvan Condurăţeanu, Dorel 
Covaci, Virgil Delureanu, Mircea Dolha, Ileana-Cristina Dumitrache, Florin 
Iordache, Kerekes Károly, Cristina Nichita, Rovana Plumb, 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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