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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 

PROCES-VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din 26 şi 28 mai 2015 

 

În zilele de 26 şi 28 mai 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.36/2010 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile 
şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate - PLx 384/2010 

2. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - Plx 
62/2014 

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 art.26 din Legea nr.448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - 
PLx 42/2015 

5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap - Plx 302/2015 

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea alin.(2) al 
art.96 din Legea nr.448/2006 republicată privind protecţia şi 
promovarea drepturile persoanelor cu handicap - Plx 358/2015 

7. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.96/2003 privind protecţia maternităţii la 
locurile de muncă - PLx 396/2015 

8. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul 
sistemului public sanitar şi sistemului public de asistenţă socială în 
anul 2015 - PLx 21/2015 
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9. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.248/2013 
privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social - 
PLx 354/2015 

10. Proiect de Lege pentru modificarea art.158 alin.(1) din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - PLx 512/2014 

11. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice - PLx 131/2015 

12. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/2002 
privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi - 
PLx 405/2013. 
 
În data de 26 mai 2015, începând cu ora 11.00, lucrările 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială s-au desfăşurat în comun cu 
Comisia pentru sănătate şi familie. 

Cele două comisii reunite au avut pe ordinea de zi comună primele 
şapte proiecte, trimise comisiilor pentru dezbatere pe fond. 

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele Comisiei pentru sănătate şi familie. 
 
La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Răzvan Vulcănescu – Secretar de Stat, Ministerul Sănătăţii 
- d-l Gabriel Lungu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
- d-na Mihaela Ungureanu – preşedintele Autorităţii Naţionale pentru 

Persoane cu Dizabilităţi 
- d-na Ana Maria Iliescu – consilier juridic, Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate 
- d-na Camelia Dulea – consilier juridic, Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate 
- d-na Anca Ilie – consilier, Autoritatea Naţională pentru Persoane cu 

Dizabilităţi 
- d-l senator Şerban Nicolae – iniţiator PLx 302/2015. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.36/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de 
asigurări sociale de sănătate - PLx 384/2010 a fost retrimis comisiilor de 
către plenul Camerei Deputaţilor, în vederea reexaminării şi întocmirii unui 
nou raport. 

În cadrul discuţiilor s-a spus că cele două comisii au rediscutat 
proiectul de lege pe parcursul mai multor şedinţe. În cursul acestor 
dezbateri au fost formulate amendamente.  
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Membrii celor două comisii au reluat discuţiile asupra tuturor 
amendamentelor formulate şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
adoptarea proiectului de lege cu amendamente. Acestea se regăsesc în 
raportul comun întocmit de cele două comisii. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - Plx 62/2014 
a fost retrimisă celor două comisii de către Plenul Camerei Deputaţilor, în 
vederea reexaminării şi întocmirii unui nou raport.  

În urma reluării dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât, cu 
majoritate de voturi (3 voturi împotrivă şi o abţinere), menţinerea soluţiei 
iniţiale, de respingere a iniţiativei legislative. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - Plx 
260/2014 a fost retrimisă comisiilor de către Plenul Camerei Deputaţilor, 
în vederea reexaminării şi întocmirii unui nou raport.  

În cadrul discuţiilor, membrii comisiilor au solicitat amânarea 
dezbaterilor şi întocmirea, de către Autoritatea Naţională pentru Persoane 
cu Dizabilităţi, a unui material privind impactul financiar al aplicării 
măsurilor propuse prin această iniţiativă legislativă. 
 

Proiectul de Lege pentru modificarea art.26 din Legea nr.448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - PLx 
42/2015 şi propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap - Plx 302/2015 au fost discutate împreună, având acelaşi obiect 
de reglementare. 

În urma finalizării discuţiilor, membrii celor două comisii au hotărât, 
cu unanimitate de voturi, adoptarea cu amendamente a propunerii 
legislative cu nr. Plx 302/2015 şi respingerea proiectului de lege cu nr.PLx 
42/2015, prevederile acestuia fiind preluate ca amendamente admise, 
care se regăsesc în raportul comun întocmit de cele două comisii. 
 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea alin.(2) al 
art.96 din Legea nr.448/2006 republicată privind protecţia şi promovarea 
drepturile persoanelor cu handicap - Plx 358/2015 a fost adoptat de cele 
două comisii, cu amendamente tehnice, în vederea respectării normelor de 
tehnică legislativă. Propunerea de adoptare a fost acceptată de membrii 
comisiilor cu unanimitate de voturi. 
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Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile 
de muncă - PLx 396/2015 a fost adoptat de membrii comisiilor, cu 
unanimitate de voturi, în forma prezentată. 
 

În data de 26 mai 2015, începând cu ora 14.00, lucrările 
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială s-au continuat cu dezbaterea 
celorlalte proiecte înscrise pe ordinea de zi.  
 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 
preşedintele comisiei. 

 
La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Liviu-Marian Pop - ministru delegat pentru Dialog Social 
- d-l Răzvan Vulcănescu - Secretar de Stat, Ministerul Sănătăţii 
- d-na Ileana Ciutan – preşedinte, Casa Naţională de Pensii Publice 
- d-na Daniela Ciobotaru – director, Casa Naţională de Pensii Publice 
- d-l Costache Florian – preşedinte, Consiliul Economic şi Social 
- d-l Dan Matei Agathon – membru, Consiliul Economic şi Social 
- d-l Ionuţ Sibian - director executiv, Fundaţia pentru Dezvoltarea 

Societăţii Civile din România 
- d-l Adrian Diţă - secretar general, Fundaţia pentru SMURD 
- d-l Florian Maria – reprezentant Confederaţia Patronală „Concordia” 
- d-l Mihai Acsinte – reprezentant Confederaţia Patronală „Concordia”. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul 
sistemului public sanitar şi sistemului public de asistenţă socială în anul 
2015 - PLx 21/2015 a fost trimis pentru dezbatere pe fond Comisiei pentru 
muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru sănătate şi familie. 

În cadrul discuţiilor au fost prezentate amendamentele formulate în 
cadrul dezbaterilor din Comisia pentru sănătate şi familie, transmise 
printr-un raport preliminar.  

În urma analizării acestor amendamente, membrii comisiei au 
hotărât amânarea dezbaterilor şi solicitarea unor puncte de vedere asupra 
lor de la Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Sănătăţii şi Casa 
Naţională de Asigurări Sociale de Sănătate. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi 
Social - PLx 354/2015 a fost trimis pentru dezbatere pe fond Comisiei 
pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare. 
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În cadrul discuţiilor au fost formulate şi prezentate amendamente. 
Supuse votului, acestea au fost fie admise, fie respinse. Toate 
amendamentele au fost cuprinse în raportul preliminar întocmit şi transmis 
Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, urmând ca 
raportul comun să fie întocmit după finalizarea dezbaterilor în cadrul 
acestei comisii. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea art.158 alin.(1) din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – PLx 512/2014, şi 
proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice - PLx 131/2015, au fost retrimise 
comisiei de către Plenul Camerei Deputaţilor, în vederea reexaminării.  

Cele două proiecte au fost discutate împreună, întrucât au acelaşi 
obiect de reglementare.  

În urma finalizării discuţiilor, membrii comisiei au hotărât adoptarea 
cu amendamente a proiectului de lege cu nr. PLx 131/2015 şi respingerea 
proiectului de lege cu nr. PLx 512/2014, prevederile acestuia fiind preluate 
ca amendamente admise, care se regăsesc în raportul întocmit. 
 

Dezbaterile asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament 
între femei şi bărbaţi - PLx 405/2013 au fost amânate, la solicitarea 
reprezentanţilor Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice. 
 

În ziua de 28 mai 2015, 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 ziua de 26 mai 2015 au absentat domnul deputat Kerekes 
Károly (grup parlamentar UDMR) şi doamna deputat Rovana Plumb (grup 
parlamentar PSD) - ministru. 

Conform prevederilor art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, în locul 
domnului deputat Kerekes Károly (grup parlamentar UDMR) a participat 
domnul deputat Molnár Zsolt, iar în locul domnului deputat Ludovic Orban 
(grup parlamentar PNL) a participat, între orele 11.00 – 12.00, domnul 
deputat Victor Paul Dobre. 
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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, Cristina Nichita, 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 28 mai 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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