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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 

PROCES-VERBAL 
al lucrărilor comisiei din 12 şi 14 aprilie 2016 

 
 

În zilele de 12 şi 14 aprilie 2016, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială şi-a desfăşurat activitatea având următoarea ordine de zi: 
1. Propunere legislativă pentru completarea Legii 416/2001 privind 

venitul minim garantat – Plx 753/2015 
2. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice – Plx 27/2016  
3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.65/2015 pentru completarea art.29 din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – PLx 83/2016 

4. Propunere legislativă pentru completarea Legii-cadru nr.284/2010 
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice - 
Plx 707/2015 

5. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.284/2007 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor – Plx 55/2016  

6. Proiect de Lege pentru completarea art.41 din Legea recunoştinţei 
pentru Victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 şi pentru 
revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 
1987 nr.341/2004 - PLx 104/2016 

7. Proiect de Lege privind instituirea Zilei funcţionarului public - PLx 
107/2016 

8. Proiect de Lege pentru modificarea art.15 din Legea nr.78/2014 
privind reglementarea activităţii de voluntariat în România – PLx 
108/2016  

9. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.221/2009 
privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative 
asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 
decembrie 1989 – PLx 111/2016  
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10. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.188/1999 privind 
Statutul funcţionarului public – Plx 113/2016 

11. Propunere legislativă privind instituirea Zilei Funcţionarului Public –
Plx 114/2016 

12. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - 
Codul muncii - PLx 577/2015. 
 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele comisiei. 
 
La dezbateri au participat ca invitaţi:  

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

- d-na Georgeta Jugănaru – director, Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

- d-na Denisa Corina Tănase - secretar general, Secretariatul de Stat 
pentru Problemele Revoluţionarilor 

- d-l Octav Bjoza – Subsecretar de Stat, Secretariatul de stat pentru 
recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist 
instaurat în România în perioada 1945-1989.  
 
Propunerea legislativă pentru completarea Legii 416/2001 privind 

venitul minim garantat – Plx 753/2015 a fost dezbătută şi respinsă de 
membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. Motivele respingerii se 
regăsesc în raportul comisiei. 

 
Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice – Plx 27/2016 a fost trimisă pentru 
dezbatere pe fond Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative, urmând ca 
întocmirea raportului comun să aibă loc după finalizarea discuţiilor şi în 
cadrul Comisiei pentru administraţie. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.65/2015 pentru completarea art.29 din Legea nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice – PLx 83/2016 a fost dezbătut şi 
adoptat de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi, în forma 
prezentată de Senat. 
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Propunerea legislativă pentru completarea Legii-cadru nr.284/2010 
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice - Plx 
707/2015 a fost dezbătută şi adoptată cu amendamente de către membrii 
comisiei, cu majoritate de voturi pentru (un vot împotrivă şi 3 abţineri). 
Amendamentele se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.284/2007 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor – Plx 55/2016 a fost 
trimisă comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa 
Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului.  

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

 
Proiectul de Lege pentru completarea art.41 din Legea recunoştinţei 

pentru Victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 şi pentru revolta 
muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 
nr.341/2004 - PLx 104/2016 a fost trimis comisiei pentru avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma 
prezentată. 

 
Proiectul de Lege privind instituirea Zilei funcţionarului public - PLx 

107/2016 a fost trimis comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind 
de competenţa Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de  voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative în forma 
prezentată de iniţiatori. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea art.15 din Legea nr.78/2014 

privind reglementarea activităţii de voluntariat în România – PLx 108/2016 
a fost trimis comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competenţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.  

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

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile 
administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-
22 decembrie 1989 – PLx 111/2016 a fost trimis comisiei pentru avizare, 
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dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi.  

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

 
Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.188/1999 privind 

Statutul funcţionarului public – Plx 113/2016 a fost trimisă comisiei pentru 
avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului.  

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

 
Propunerea legislativă privind instituirea Zilei Funcţionarului Public –

Plx 114/2016 a fost trimisă comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului 
fiind de competenţa Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului.  

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

 
 
În ziua de 12 aprilie 2016, de la ora 14.00, precum şi în ziua de 14 

aprilie 2016, de la ora 10.30, au avut loc întâlniri ale grupului de lucru 
constituit în vedere analizării proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii - PLx 577/2015. 
 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele comisiei. 
La discuţii au participat:  

- d-l Mihai Cristian – vicepreşedinte Blocul Naţional Sindical 
- d-l Lucian Florin Vasilescu – şef departament juridic, C.N.S.L.R. – Frăţia 
- d-l Mircea Burlacu - Comitetul de Iniţiativă Civică 
- d-l Ioan Dumitraşcu – Coaliţia pentru Dezvoltarea României 
- d-l Christian Weident – Coaliţia pentru Dezvoltarea României 
- d-na Anca Grigorescu – Coaliţia pentru Dezvoltarea României 
- d-l Mihai Acsinte – Coaliţia pentru Dezvoltarea României 
- d-na prof. Magda Volonciu – Patronatul „Concordia” 
- d-na Simona Dinculescu – Patronatul „Concordia” 
- d-l Eduard Floria – Patronatul „Concordia” 
- d-l Alin Stoica – Patronatul „Concordia” 
- d-l Laurenţiu Tănăsescu – Patronatul „Concordia” 
- d-na Ioana Itesaru – Asociaţia Română a Agenţilor de Muncă 

Temporară (ARAMT) 
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- d-na Silvia Matei – Asociaţia Română a Agenţilor de Muncă Temporară 
(ARAMT) 

- d-na Camelia Slivişanu – Asociaţia Română a Agenţilor de Muncă 
Temporară (ARAMT) 

- d-l Narcis Bucilă – Asociaţia Română a Agenţilor de Muncă Temporară 
(ARAMT). 

 
În cadrul grupului de lucru au avut loc discuţii axate pe prevederile 

referitoare la obiectivele de performanţă individuală ce pot fi cuprinse în 
contractul individual de muncă.  

De asemenea, în cadrul discuţiilor au fost prezentate 
amendamentele primite la comisie, transmise în principal de patronate, 
precum şi observaţii din partea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 
 În finalul întâlnirii, s-a propus continuarea discuţiilor asupra 
proiectului şi amendamentelor într-o şedinţă ulterioară, la care să participe 
şi reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice. 
 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (24) în zilele de 12 şi 14 aprilie 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 Decebal Stănescu 
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