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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

PROCES-VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din 10 mai 2016 

 

 
În ziua de 10 mai 2016, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Propunere legislativă pentru modificarea art.56 şi 57 din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - Plx 614/2015 
2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.3/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.360/2002 privind 
Statutul poliţistului - PLx 101/2016 

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.360/2002 
privind Statutul poliţistului - PLx 102/2016 

4. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea articolului 58, 
alineatele (4) şi (10) din Legea nr.338/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - Plx 45/2015 

5. Propunere legislativă pentru modificarea art.352 din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare - Plx 
127/2016 

6. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.215 
din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi 
completările ulterioare precum şi a Legii nr.393 din 28 septembrie 
2004 privind Statutul aleşilor locali cu modificările şi completările 
ulterioare - Plx 140/2016 

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.155/2010 a poliţiei locale, republicată - Plx 166/2016 

8. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.340/2004, 
republicată, privind prefectul şi instituţia prefectului - Plx 197/2016 
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9. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.5/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii - PLx 223/2016. 

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele comisiei. 
 
La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Gabriel Lungu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice  
- d-na Maria Cristina Manda – Subsecretar de Stat, Ministerul Afacerilor 
Interne 
- d-na Doina Neguş – consilier superior, Ministerul Finanţelor Publice 
- d-na Niculina Păun – expert, Ministerul Finanţelor Publice 
- d-l Bogdan Hossu– preşedinte, Confederaţia Sindicală “Cartel ALFA” 
- d-l Gabriel Farnaş – vicepreşedinte, Confederaţia Sindicală “Cartel ALFA” 
- d-l Mugurel Huţuleac – preşedinte, Compania Naţională a Uraniului S.A. 
- d-l Daniel Cîtea – vicepreşedinte, Compania Naţională a Uraniului S.A. 
 

Dezbaterile au început cu propunerea legislativă pentru modificarea 
art.56 şi 57 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice - Plx 614/2015. 

În cadrul discuţiilor s-a precizat că iniţiativa legislativă a fost 
retrimisă comisiei de către Plenul Camerei Deputaţilor în vederea 
reexaminării. Astfel, în urma reluării dezbaterilor, membrii comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea propunerii legislative cu 
amendamente. Acestea se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.3/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.360/2002 
privind Statutul poliţistului - PLx 101/2016 şi proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului - 
PLx 102/2016 au fost trimise pentru dezbatere pe fond Comisiei pentru 
muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională. 

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate rapoartele preliminare ale 
Comisiei pentru apărare, de adoptare a celor două proiecte în forma 
prezentată de Senat. În urma finalizării discuţiilor, şi membrii comisiei 
noastre au hotărât adoptarea celor două proiecte în forma prezentată, 
urmând să fie întocmite rapoartele comune. 
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Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea articolului 
58, alineatele (4) şi (10) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - Plx 45/2015 a fost 
amânată, la solicitarea membrilor comisiei, întrucât au fost formulate 
unele observaţii pentru care s-a cerut un punct de vedere din partea 
Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea art.352 din Legea 

educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare - 
Plx 127/2016 a fost trimisă comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului 
fiind de competenţa Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

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

 
Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 

nr.215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi 
completările ulterioare precum şi a Legii nr.393 din 28 septembrie 2004 
privind Statutul aleşilor locali cu modificările şi completările ulterioare - Plx 
140/2016 a fost trimisă comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind 
de competenţa Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

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

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.155/2010 a poliţiei locale, republicată - Plx 166/2016 a fost trimisă 
comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisiei pentru 
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

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

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.340/2004, 
republicată, privind prefectul şi instituţia prefectului - Plx 197/2016 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. 
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Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.5/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii - PLx 223/2016 a fost trimisă 
comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei 
pentru sănătate şi familie. 

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

 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (24) în ziua de 10 mai 2016 au absentat doamna deputat  Cristina-
Ancuţa Pocora (grup parlamentar PNL) şi domnul deputat Mircea Dolha 
(grup parlamentar PNL). 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Adrian 
Solomon – preşedinte, Mihai Baltă 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 Lidia Vlădescu 
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