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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 24 şi 26 februarie 2015 

 

 

În zilele de 24 şi 26 februarie 2015, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege privind economia socială - PLx 335/2014 
2. Proiect de Lege pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind 

acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de 
dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor 
deportate în străinătate ori constituite în prizonieri - PLx 596/2014 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2014 
pentru modificarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă - PLx 
552/2014 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2014 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/2006 privind 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă - PLx 553/2014 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2014 
pentru prorogarea termenelor prevăzute la art.35 alin.(2) din Legea 
nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale - 
PLx 554/2014 

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea 
debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru 
modificarea art.101 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - PLx 576/2014 
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7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru 
modificarea unor acte normative - PLx 15/2015 

8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 
fizice şi sportului nr.69/2000 - Plx 32/2015 

9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor 
publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare - Plx 
35/2015 

10. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.360/2002 
privind Statutul poliţistului, precum şi pentru modificarea art.7 alin.(2) 
din Legea nr.364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei 
judiciare - PLx 39/2015. 

 
În data de 24 februarie 2015, lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Adrian Solomon, preşedintele comisiei. 
 
La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-na Rovana Plumb – ministru, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor Vâstnice 

- d-l Alexandru Oprea – Secretar de Stat, Ministerul Culturii 
- d-na chestor Irina Alexe – secretar general adjunct, Ministerul 

Afacerilor Interne 
- d-l Şerban Tănase – director general adjunct, Autoritatea Naţională 

pentru Turism 
- d-na Daniela Tănase – director, Ministerul Finanţelor Publice 
- d-l Valentin Minoiu – director adjunct, Ministerul Afacerilor Interne 
- d-na Adriana Netedu – consilier, Autoritatea Naţională pentru Turism 
- d-l Eugen Preda – consilier, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei 

de Muncă 
- d-l Cornel Frimu – consilier, Ministerul Culturii 
- d-l Flavius Ungureanu – jurist, Agenţia Naţională pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă 
- d-l Dumitru Costin – preşedinte, Blocul Naţional Sindical 
- d-na Anca Vameşu – coordonator Institutul de Economie Socială 
- d-na Raluca Sîmbotin – coordonator proiecte, Fundaţia pentru 

Dezvoltarea Societăţii Civile 
- d-l Octav Bjoza – preşedinte, Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politic din 

România 
- d-l Dan Ottulescu - Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politic din România 
- d-na Cornelia Fetea - Asociaţia Foştilor Deportaţi în Bărăgan din 

România 
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- d-na Ileana Mateescu – Asociaţia Foştilor Deportaţi în Bărăgan din 
România 

- d-l Petrică Panduru - Asociaţia Foştilor Deportaţi în Bărăgan din 
România 

- d-l Petru Mirciov - Asociaţia Deportaţilor din Banat în Bărăgan din 
România. 

 
La propunerea domnului deputat Adrian Solomon, preşedintele 

comisiei, primul proiect supus dezbaterilor a fost proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului, 
precum şi pentru modificarea art.7 alin.(2) din Legea nr.364/2004 privind 
organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare - PLx 39/2015.  

În cadrul discuţiilor s-a precizat că acest proiect a fost trimis 
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 favorabilă a proiectului de lege, în forma 
adoptată de Senat. 

 
Referitor la proiectul de Lege pentru modificarea Decretului-lege 

nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din 
motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, 
precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri - PLx 
596/2014, s-a precizat că dezbaterile asupra lui au fost amânate pentru a 
avea un punct de vedere al Ministerului Finanţelor Publice referitor la data 
de la care se vor putea aplica prevederile acestui proiect. 

Reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice au susţinut că 
aplicarea proiectului s-ar putea realiza de la data de 1 ianuarie 2017, 
similar cu data aplicării prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 

privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către 

regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 

până la 6 martie 1945 din motive etnice, astfel cum a fost modificată prin 
Legea nr. 143/2014. 

Membrii comisiei nu au fost de acord cu punctul de vedere susţinut 
de Ministerul Finanţelor Publice şi au propus ca dată de aplicare 1 iulie 
2015, respectiv data de la care se poate face rectificare bugetară pentru a 
cuprinde şi sumele necesare aplicării acestor prevederi. 

Doamna ministru Rovana Plumb a susţinut amendamentul propus de 
membrii comisiei. Acesta, supus votului, a fost acceptat cu majoritate de 
voturi (4 abţineri). 

Supus votului, proiectul de lege în ansamblu a fost aprobat cu 
amendamente de către membrii comisiei, cu majoritate de voturi (5 
abţineri). Amendamentele se regăsesc în raportul comisiei. 
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Referitor la proiectul de Lege privind economia socială - PLx 

335/2014, au continuat dezbaterile pe articole, în prezenţa doamnei 
ministru Rovana Plumb. Întrucât unele amendamente prezentate presupun 
derogări de la legislaţia în vigoare sau impun modificarea şi completarea 
altor acte normative, s-a propus amânarea discuţiilor şi crearea unui grup 
de lucru, unde să poată fi discutate toate aspectele şi problemele ridicate 
în comisie, urmând să fie prezentată comisiei o formă agreată atât de 
reprezentanţii societăţii civile, cât şi de ministerele implicate în aplicarea 
legii. Supuse votului, propunerile au fost acceptate cu unanimitate de 
voturi. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.8/2014 pentru modificarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă 
- PLx 552/2014 a fost trimis pentru dezbatere pe fond atât Comisiei 
pentru muncă şi protecţie socială, cât şi Comisiei pentru industrii şi 
servicii. 
 În cadrul discuţiilor au fost prezentate punctele de vedere ale 
Ministerului Finanţelor Publice şi Autorităţii Naţionale pentru Turism. 
Întrucât acestea sunt divergente, membrii comisiei au solicitat prezenţa la 
dezbateri a reprezentanţilor celor două instituţii la nivel de Secretar de 
Stat, respectiv preşedinte, precum şi amânarea dezbaterilor. Supuse 
votului, propunerile au fost acceptate cu unanimitate de voturi. 
 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.15/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/2006 privind 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă - PLx 553/2014 a fost trimis pentru dezbatere pe fond atât Comisiei 
pentru muncă şi protecţie socială, cât şi Comisiei pentru administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului. 

În cursul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 
invitaţii. Dezbaterile au fost amânate, întrucât membrii comisiei au 
solicitat prezenţa la dezbateri a doamnei Cristiana Barbu, preşedintele 
Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă. 
 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.18/2014 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art.35 alin.(2) din 
Legea nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor 
sociale - PLx 554/2014 a fost amânat întrucât la dezbateri nu a fost 
prezent nici un reprezentant al Guvernului. 
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Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind 
recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi 
pentru modificarea art.101 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - PLx 576/2014 a fost 
amânat întrucât la dezbateri nu a fost prezent nici un reprezentant al 
Guvernului. 
 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru 
modificarea unor acte normative - PLx 15/2015 a fost trimis comisiei 
pentru dezbatere şi avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa 
Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisiei pentru administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (2 voturi împotrivă), avizarea favorabilă a proiectului 
de lege în forma prezentată de Senat. 
 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 - Plx 32/2015 a fost trimisă 

comisiei pentru dezbatere şi 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 (2 abţineri), avizarea negativă a propunerii legislative. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor 
publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare - Plx 35/2015 
a fost trimisă comisiei pentru dezbatere şi avizare, dezbaterea fondului 
fiind de competenţa Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în 
masă.  
 

În ziua de 26 februarie 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 24 februarie 2015 au absentat domnul deputat 
Mircea Dolha (grup parlamentar PNL) şi domnul deputat Cristian-George 
Sefer (grup parlamentar PSD). 
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Conform prevederilor art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, în locul 
domnului deputat Mircea Dolha (grup parlamentar PNL) a participat 
doamna deputat Florica Cherecheş (grup parlamentar PNL), iar în locul 
domnului deputat Cristian-George Sefer (grup parlamentar PSD) a 
participat doamna deputat Cristina Nichita. 

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, 
Marin Anton, Ioan Axente, Claudia Boghicevici, Andrei-Răzvan 
Condurăţeanu, Dorel Covaci, Virgil Delureanu, Ileana-Cristina Dumitrache, 
Florin Ioredache, Kerekes Károly, Romeo Florin Nicoară, Ludovic Orban, 
Rovana Plumb, Irinel-Ioan Stativă, Mihaela Stoica, Violeta Tudorie. 

 
În ziua de 26 februarie 2015 şi-au înregistrat prezenţa la lucrări toţi 

membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială (24). 
 

  
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

 Adrian SOLOMON   Mihăiţă GĂINĂ 

      

 

 

 

 

 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia VLĂDESCU 
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