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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 

PROCES-VERBAL 
al lucrărilor comisiei din 14 şi 16 iunie 2016 

 
 
 

În zilele de 14 şi 16 iunie 2016, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Propunere legislativă privind unele măsuri în domeniul asigurării unor 

categorii de persoane în sistemul public de pensii – Plx 560/2011 
2. Propunere legislativă privind crearea unor oportunităţi de asigurare 

pentru persoanele care nu au calitatea de pensionari şi care nu au fost 
asigurate în sistemul public de pensii – Plx 382/2012 

3. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice – Plx 300/2015 

4. Proiect de Lege pentru modificarea lit.b) a art.35 din Legea 
nr.155/2010 - Legea poliţiei locale – PLx 44/2013 

5. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului – Plx 
792/2015 

6. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de 
sănătate - Plx 32/2016  

7. Propunere legislativă pentru instituirea unor pachete alimentare sociale 
pentru elevii-cazuri sociale - Plx 135/2016 

8. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii 
nr.124/2000 privind structura personalului Curţii Constituţionale – PLx 
167/2016  

9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei – 
Plx 183/2016.  
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În ziua de 14 iunie 2016, lucrările au fost conduse de domnul 
deputat Adrian Solomon, preşedintele comisiei. 

 
La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Gabriel Lungu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

- d-na Ramona Niculescu - consilier juridic, Autoritatea Naţională 
pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie 

- d-l deputat Ovidiu Iane – iniţiator al proiectului cu nr.Plx 300/2015.  
 
Iniţiativele legislative înscrise la punctele 1 - 3 pe ordinea de zi au 

fost discutate împreună întrucât au acelaşi obiect de reglementare,  
respectiv crearea cadrului legal pentru ca persoanele care nu au calitatea 
de pensionari să efectueze plata contribuţiei de asigurări sociale pentru 
perioada de timp în care nu au avut calitatea de asiguraţi în sistemul 
public de pensii sau într-un sistem public de pensii neintegrat acestuia, în 
vederea completării stagiului de cotizare.  

În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 
invitaţii. Au fost formulate amendamente care, supuse votului, au fost 
aprobate de membrii comisiei. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea cu amendamente a propunerii legislative 
cu nr. Plx 382/2012, întrucât este mai bine structurată şi răspunde 
exigenţelor de tehnică legislativă. De asemenea, membrii comisiei au 
hotărât respingerea propunerilor legislative cu nr. Plx 560/2011 şi Plx 
300/2015, întrucât prevederile acestora au fost cuprinse şi se regăsesc, 
unele ca amendamente admise, în iniţiativa legislativă adoptată de 
comisie. Toate amendamentele se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Înainte de a trece la dezbaterea următorului proiect aflat pe ordinea 

de zi, domnul preşedinte Adrian Solomon a propus invitarea la lucrările 
comisiei din data de 22 iunie 2016, a doamnei Valentina Conţescu, 
Secretar de Stat în cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice, responsabilă de relaţia cu Parlamentul. Tematica 
discuţiilor va fi stabilită ulterior şi va fi comunicată în cadrul invitaţiei. 
Supusă votului, propunerea a fost aprobată de membrii comisiei cu 
unanimitate de voturi.  

 
Proiectul de Lege pentru modificarea lit.b) a art.35 din Legea 

nr.155/2010 - Legea poliţiei locale, PLx 44/2013, a fost trimis pentru 
dezbatere pe fond la Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului.  
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În cadrul discuţiilor a fost prezentat raportul preliminar întocmit de 
Comisia pentru administraţie, de respingere a iniţiativei legislative.  

În urma finalizării discuţiilor, proiectul de lege a fost respins şi de 
membrii comisiei noastre, motivarea respingerii fiind cuprinsă în raportul 
comun întocmit. 

 
Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 

nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului – Plx 
792/2015 a fost amânată, la solicitarea iniţiatorului, întrucât au fost 
solicitate date suplimentare de la instituţiile implicate în aplicarea 
măsurilor propuse.  
 

Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de 
sănătate - Plx 32/2016 a fost trimisă pentru dezbatere pe fond Comisiei 
pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru sănătate şi familie.  

În cadrul discuţiilor a fost prezentat raportul preliminar întocmit de 
Comisia pentru sănătate, de respingere a iniţiativei legislative.  

În urma finalizării discuţiilor, propunerea legislativă a fost respinsă şi 
de membrii comisiei noastre, motivarea respingerii fiind cuprinsă în 
raportul comun întocmit. 

 
Propunerea legislativă pentru instituirea unor pachete alimentare 

sociale pentru elevii-cazuri sociale - Plx 135/2016 a fost trimisă 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 întocmit de 
Comisia pentru administraţie, de respingere a iniţiativei legislative.  

În urma finalizării discuţiilor, propunerea legislativă a fost respinsă şi 
de membrii comisiei noastre, motivarea respingerii fiind cuprinsă în 
raportul comun întocmit. 

 
Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Legii 

nr.124/2000 privind structura personalului Curţii Constituţionale – PLx 
167/2016 a fost trimisă pentru dezbatere pe fond Comisiei pentru muncă 
şi protecţie socială şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.  

În cadrul discuţiilor a fost prezentat raportul preliminar întocmit de 
Comisia juridică, de respingere a iniţiativei legislative.  

În urma finalizării discuţiilor, propunerea legislativă a fost respinsă şi 
de membrii comisiei noastre, motivarea respingerii fiind cuprinsă în 
raportul comun întocmit. 

 
 



 

4/4

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei – 
Plx 183/2016 a fost trimisă comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea 
fondului fiind de competenţa Comisiei pentru învăţământ, tineret şi sport.  

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

 
În ziua de 16 iunie 2016, 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 14 şi 16 iunie 2016 a absentat domnul deputat 
Mircea Dolha (grup parlamentar PNL). 

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, Ileana-Cristina Dumitrache, Florin Iordache, Kerekes 
Károly, Cristina Nichita, Romeo Florin Nicoară, Ludovic Orban, Rovana 
Plumb, 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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