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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 

PROCES-VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din 8, 9, 10 şi 11 decembrie 2014 

 

 

În perioada 8 – 11 decembrie 2014, 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.37/2014 pentru modificarea şi completarea art.13 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.103/2013 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în 

domeniul cheltuielilor publice – PLx 464/2014 

2. Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri în domeniul 

pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din rândul aparatului auxiliar 

de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă 

acestea, din rândul personalului diplomatic şi consular, din rândul 

funcţionarilor publici parlamentari, din rândul deputaţilor şi senatorilor, 

din rândul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia 

civilă şi din cadrul Curţii de Conturi - Plx 404/2014 

3. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă 

nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în 

anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice - Plx 

247/2014 

4. Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea caselor de 

ajutor reciproc - Plx 488/2014 



5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.571/2003 privind Codul fiscal - Plx 511/2014 

6. Proiectul Legii de completare a Legii nr.341/2004 a recunoştinţei faţă 

de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei 

române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au 

jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti 

anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 - PLx 513/2014 

7. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.188/1999 privind 

statutul funcţionarilor publici - Plx 520/2014. 

 

În data de 8 decembrie 2014, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat activitatea în şedinţă comună cu Comisia pentru 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Florin Iordache, 

preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 

 

La dezbateri a participat, ca invitat, doamna chestor de poliţie Irina 

Alexe, secretar general adjunct în Ministerul Afacerilor Interne. 

 

 Cele două comisii au reanalizat proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.37/2014 pentru modificarea şi 

completarea art.13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.103/2013 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, 

precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice – PLx 464/2014, 

retrimis celor două comisii de către plenul Camerei Deputaţilor, în vederea 

reexaminării şi întocmirii unui nou raport. 

 Astfel, în urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două Comisii au 

hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu 

amendamente. Amendamentele sunt redate în raportul comun de 

înlocuire, întocmit de cele două comisii. 
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În data de 9 decembrie 2014, lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Florin Iordache, preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Fănel Mitea – director, Ministerul Finanţelor Publice 
- d-l Cătălin Ionescu – consilier, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vâstnice 

- d-l deputat Anghel Stanciu – iniţiator proiect nr.PLx 404/2014 

- d-na Marioara Dună – secretar executiv, Uniunea Naţională a Caselor 

de Ajutor Reciproc ale Salariaţilor din România 

- d-na Ana Maria Toma - Uniunea Naţională a Caselor de Ajutor Reciproc 

ale Salariaţilor din România 

- d-l Bogdan Iacob – avocat, Uniunea Naţională a Caselor de Ajutor 

Reciproc ale Salariaţilor din România 

- d-na Ana Popescu – preşedinte, Asociaţia Sutter 

- d-na Eugenia Helvei – preşedinte, Asociaţia Naţională a Pensionarilor 

din Serviciul Auxiliar de Specialitate de pe lângă Instanţele 

Judecătoreşti şi Parchete 

- d-l Victor Spulber - Asociaţia Ambasadorilor şi Diplomaţilor de Carieră 

din România 

- d-l Gheorghi Epure - Asociaţia Ambasadorilor şi Diplomaţilor de Carieră 

din România 

- d-l Iulian Fâşie - Asociaţia Ambasadorilor şi Diplomaţilor de Carieră din 

România 

- d-l Florin Ion - Asociaţia Ambasadorilor şi Diplomaţilor de Carieră din 

România 

- d-l Radu Popa - Asociaţia foştilor funcţionari publici parlamentari din 

România 

- d-l Vasile Rădulescu - Asociaţia foştilor parlamentari din România 

- d-na Aura Chioibaşu - Asociaţia foştilor funcţionari publici parlamentari 

din România. 
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 În deschiderea lucrărilor, doamna deputat Cristina Pocora, 

vicepreşedinte al comisiei, a dorit să precizeze că s-a solicitat transmiterea 

unei adrese către ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi 

persoanelor vârstnice, în temeiul art.54 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru ca 

domnia sa să vină în faţa comisiei, în vederea prezentării unui raport de 

activitate a Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 

Vârstnice, precum şi a politicilor promovate de minister. 

 Doamna deputat insistă asupra solicitării grupului parlamentar al 

PNL, respectiv prezenţa doamnei ministru Rovana Plumb la comisie, 

pentru a discuta despre toate subiectele care ţin de Ministerul Muncii, 

Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, mai ales acum, când 

se discută proiecţia bugetară pentru anul 2015. 

 

 Dezbaterile asupra propunerii legislative privind stabilirea unor 

măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din rândul 

aparatului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al 

parchetelor de pe lângă acestea, din rândul personalului diplomatic şi 

consular, din rândul funcţionarilor publici parlamentari, din rândul 

deputaţilor şi senatorilor, din rândul personalului aeronautic civil navigant 

profesionist din aviaţia civilă şi din cadrul Curţii de Conturi - Plx 404/2014 

au fost amânate.  

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă 

nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în 

anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice - Plx 

247/2014 a fost retrimisă de către plenul Camerei Deputaţilor atât 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cât şi Comisiei pentru buget, 

finanţe şi bănci, în vederea reexaminării fondului. 

 În urma reluării dezbaterilor, membrii comisiei noastre au hotărât, 

cu unanimitate de voturi, menţinerea soluţiei iniţiale, de respingere a 

propunerii legislative.  
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 Motivele respingerii se regăsesc în raportul preliminar transmis 

Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, urmând ca raportul final să fie 

întocmit după finalizarea discuţiilor în cadrul acestei comisii. 

 

 Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea caselor de 

ajutor reciproc - Plx 488/2014 a fost amânată. Membrii comisiei au 

hotărât amânarea dezbaterilor întrucât au fost depuse amendamente 

asupra textului, fiind necesare atât examinarea acestora la nivelul 

comisiei, cât şi discutarea lor la nivelul Ministerului Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.  

 

 Celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi au fost amânate pentru 

următoarea şedinţă a comisiei. 

 

În data de 10 decembrie 2014, lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Florin Iordache, preşedintele comisiei. 

 Pe ordinea de zi s-au aflat proiectele amânate în şedinţa anterioară 

a comisiei. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.571/2003 privind Codul fiscal - Plx 511/2014 a fost trimisă comisiei 

pentru avizare, dezbaterea pe fond fiind de competenţa Comisiei pentru 

buget, finanţe şi bănci. 

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

 Proiectul Legii de completare a Legii nr.341/2004 a recunoştinţei 

faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei 

române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au 

jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti 

anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 - PLx 513/2014 a fost 

trimis comisiei pentru avizare, dezbaterea pe fond fiind de competenţa 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 
 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.188/1999 privind 

statutul funcţionarilor publici - Plx 520/2014 a fost trimisă comisiei pentru 

avizare, dezbaterea pe fond fiind de competenţa Comisiei pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi a Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (4 abţineri), avizarea negativă a propunerii 
legislative. 
 

În ziua de 11 decembrie 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 numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (24) în zilele de 8, 9, 10 şi 11 decembrie 2014 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. 

  
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

 Florin IORDACHE   Mihăiţă GĂINĂ 

      

 
 
 
 
Întocmit, 
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Consilier parlamentar Lidia VLĂDESCU 
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