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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
al lucrărilor comisiei din 16 şi 18 februarie 2016 

 
 

În zilele de 16 şi 18 februarie 2016, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice - Plx 836/2015 
2. Propunere legislativă pentru modificarea Legii concediului paternal 

nr.210/1999 - Plx 873/2015 
3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru 
creşterea copiilor - Plx 874/2015 

4. Propunere legislativă pentru modificarea art.139 alin.(1) din Legea 
nr.53/2003 - Codul muncii - Plx 897/2015. 

5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici – Plx 7/2016 

6. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca 
Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul 
Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - Analiza anuală a creşterii 
pentru 2016 - Consolidarea redresării şi stimularea convergenţei – COM 
(2015) 690 

7. Propunerea Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
instituire a Programului de sprijin pentru reforme structurale pentru 
perioada 2017-2020 şi de modificare a Regulamentelor (UE) 
nr.1303/2013 şi (UE) nr.1305/2013 – COM (2015) 701. 

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Mihai Baltă, 

vicepreşedinte al comisiei. 
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La dezbateri au participat ca invitaţi, din partea Ministerului Muncii, 
Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice: 

- d-l Adrian Marius Dobre – Secretar de  Stat 
- d-na Mihaela Grecu – director 
- d-l Auraş Marinescu – consilier afaceri europene. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice - Plx 836/2015 a fost respinsă de 
membrii comisiei, cu majoritate de voturi (4 abţineri), întrucât a rămas 
fără obiect, ca urmare a deciziei Curţii Constituţionale nr.680/2012, în 
temeiul căreia a fost iniţiată şi adoptată Legea nr.37/2013. Astfel, orice 
persoană care, indiferent de vârstă, a realizat câteva luni sau zile de 
stagiu de cotizare, poate beneficia de pensie de invaliditate.  

 
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii concediului paternal 

nr.210/1999 - Plx 873/2015 a fost adoptată cu amendamente de membrii 
comisiei, cu majoritate de voturi (o abţinere), pentru eliminarea 
discriminării creată între copiii aceleiaşi familii. Amendamentele se 
regăsesc în raportul comisiei. 

 
Referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia 
lunară pentru creşterea copiilor - Plx 874/2015, membrii comisiei au 
propus amânarea dezbaterilor, pentru a fi discutată împreună cu alte 
propuneri legislative având ca obiect de reglementare concediul şi 
indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aflate pe agenda de lucru a 
comisiei şi asupra cărora s-a solicitat un nou punct de vedere din partea 
Guvernului. Propunerea de amânare a fost acceptată cu unanimitate de 
voturi. 
 

Propunerea legislativă pentru modificarea art.139 alin.(1) din Legea 
nr.53/2003 - Codul muncii - Plx 897/2015 a fost respinsă de membrii 
comisiei, cu unanimitate de voturi. Motivele respingerii se regăsesc în 
raportul comisiei. 
 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici – Plx 7/2016 a fost 
trimisă comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 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 întrucât 
prevederile au fost preluate, ca amendamente admise, în raportul asupra 
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proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici - PLx 556/2015, aflat în procedură legislativă. 
 

Referitor la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social 
European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - Analiza 
anuală a creşterii pentru 2016 - Consolidarea redresării şi stimularea 
convergenţei – COM (2015) 690, s-a precizat că acest document a fost 
transmis comisiei pentru examinarea fondului. 

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate motivele care au dus la 
apariţia acestui documente, precum şi obiectivele principale ale acestei 
comunicări. Astfel, s-a precizat că, la 26 noiembrie 2015, Comisia 
Europeană a prezentat pachetul de comunicări din cadrul Analizei anuale a 

creşterii pentru 2016, marcând astfel prima etapă a lucrărilor Semestrului 

european 2016.  
Comisia Europeană menţine structura celor trei piloni fundamentali 

pentru redresare din criză şi creştere economică: 
a) responsabilitatea şi disciplina fiscal-bugetară a guvernelor statelor UE; 
b) aprofundarea reformelor structurale în toate statele membre (inclusiv 

cele din zona euro); 
c) stimularea investiţiilor publice şi private, mai ales în cadrul Planului de 

investiţii pentru Europa. 
În ceea ce priveşte structura Semestrului european, Comisia 

Europeană propune o relativă ajustare a abordării acesteia. Astfel, 
semestrul va fi structurat în două faze succesive: cea europeană (din luna 
noiembrie până în februarie) şi cea naţională (la nivelul statelor membre, 
din februarie – odată cu publicarea rapoartelor de ţară – până în iulie, 
când se vor adopta recomandările specifice fiecărui stat UE). 

În cadrul Semestrului se vor accentua următoarele aspecte: 
∼ performanţele în domeniul ocupării forţei de muncă şi în domeniul 

social;  
∼ promovarea convergenţei prin analiză comparativă şi continuarea celor 

mai bune practici. Treptat, Comisia va propune criterii de referinţă şi va 
consolida schimbul de cele mai bune practici în toate domeniile 
tematice sau de politici economico-sociale;  

∼ sprijin acordat reformelor prin intermediul fondurilor UE şi al asistenţei 
tehnice; 

∼ guvernanţa economică a UE va fi ameliorată prin intermediul 
îmbunătăţirilor aduse PDM. 

Urmare a finalizării discuţiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, în temeiul art.38 din HCD nr.11/2011, întocmirea 
unui proiect de opinie, care va fi transmis Comisiei pentru afaceri 
europene potrivit procedurilor regulamentare. 
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Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului de instituire a Programului de sprijin pentru reforme structurale 
pentru perioada 2017-2020 şi de modificare a Regulamentelor (UE) 
nr.1303/2013 şi (UE) nr.1305/2013 – COM (2015) 701, a fost trimisă 
comisiei în vederea examinării fondului şi verificarea respectării principiului 
subsidiarităţii. 

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate motivele care au dus la 
apariţia acestui document. Astfel, propunerea de Regulament a fost 
elaborată în contextul prezentării de către Comisie a Analizei anuale a 
creşterii. Asistenţa tehnică furnizată de Comisie a avut un rol esenţial în 
sprijinirea procesului de ajustare economică din Cipru şi Grecia şi în acest 
context, se propune extinderea sprijinului tehnic la toate statele membre 
care solicită aceasta.  

Obiectivul general al programului este de a contribui la reformele 
instituţionale, administrative şi structurale realizate în statele membre, 
oferind sprijin autorităţilor naţionale pentru măsuri care vizează 
reformarea instituţiilor, guvernanţei, administraţiei şi a sectoarelor 
economice şi sociale, ca răspuns la provocările de ordin economic şi social, 
în vederea consolidării competitivităţii, a creşterii economice, a ocupării 
forţei de muncă şi a investiţiilor, în special în contextul proceselor de 
guvernanţă economică, inclusiv prin acordarea de asistenţă pentru 
utilizarea eficientă şi eficace a fondurilor Uniunii. 

Referitor la principiul subsidiarităţii şi proporţionalităţii, s-a spus că 
finanţarea din programul preconizat a activităţilor propuse respectă 
principiile valorii adăugate europene şi subsidiarităţii. Programul propus 
este cel mai adecvat mijloc de sprijinire pe teren a acelor state membre 
care pun în aplicare reforme ce vizează promovarea creşterii economice, 
dat fiind că Uniunea este mai în măsură decât statele membre să 
identifice, să mobilizeze şi să coordoneze cea mai bună expertiză 
disponibilă şi să pună la dispoziţie o acţiune coordonată a sprijinului 
tehnic, în statele membre care solicită asistenţă. 

Această propunere respectă principiul proporţionalităţii, deoarece nu 
depăşeşte ceea ce este necesar pentru realizarea la nivel european a 
obiectivului specificat şi nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru 
îndeplinirea acestuia. 

Referitor la implicaţiile pentru România, s-a menţionat că Banca 
Europeană de Investiţii (BEI) a confirmat că va asigura sprijin autorităţilor 
române pentru îmbunătăţirea managementului şi consolidării absorbţiei 
Fondurilor europene structurale şi de investiţii, realizarea agendei de 
reforme structurale şi investiţii în sectorul public, în vederea realizării 
obiectivelor din Acordul de Parteneriat 2014-2020.  
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Urmare a finalizării discuţiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, în temeiul art.38 din HCD nr.11/2011, întocmirea 
unui proiect de opinie, care va fi transmis Comisiei pentru afaceri 
europene potrivit procedurilor regulamentare. 

 
În ziua de 18 februarie 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 ziua de 16 noiembrie 2015 a absentat domnul deputat 
Adrian Solomon (grup parlamentar PSD) - delegaţie. 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: 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, 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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