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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 

 
 
 

PROCES-VERBAL 
al lucrărilor Comisiei din 4, 5, 6 şi 7 iulie 2016 

 
 
În perioada 4 – 7 iulie 2016, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Propunere legislativă pentru modificarea art.94 alin.(1) din Legea 

nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar - Plx 
282/2016 

2. Propunere legislativă pentru completarea art.102 din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - Plx 489/2015 

3. Proiect de Lege privind modificarea art. 192 alin. (1) din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - PLx 31/2016 

4. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul 
sistemul unitar de pensii publice - PLx 225/2016 

5. Proiect de Lege privind pensiile ocupaţionale - PLx 586/2014 
6. Propunere legislativă pentru completarea art.16 din Legea nr.223/2015 

privind pensiile militare de stat - Plx 37/2016 
7. Proiect de Lege pentru completarea art.170 din Legea nr. 263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice - PLx 136/2015  
8. Propunere legislativă privind modificarea art.109 alin.(1) din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - Plx 480/2015  
9. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice - PLx 720/2015 
10. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice - PLx 729/2015 
11. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice - Plx 88/2016 
12. Propunere legislativă pentru modificarea art.165 din Legea nr.263 

din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice - Plx 
89/2016 

13. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - Plx 91/2016 

14. Propunere legislativă pentru completarea art.53 din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - Plx 190/2016. 
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În data de 4 iulie 2016 lucrările au fost conduse de domnul deputat 
Adrian Solomon, preşedintele comisiei. 

Au avut loc dezbateri generale asupra proiectelor înscrise pe ordinea 
de zi şi au fost prezentate tabelele comparative asupra proiectelor. 

 
În data de 5 iulie 2016 lucrările au fost conduse de domnul deputat 

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

- d-na Ileana Ciutan – preşedinte, Casa Naţională de Pensii Publice 
- d-na Doina Păuna – director, Casa Naţională de Pensii Publice 
- d-l Constantin-Florin Mituleţu-Buică - vicepreşedinte, Autoritatea 

Electorală Permanentă. 
 

Dezbaterile au început cu propunerea legislativă pentru modificarea 
art.94 alin.(1) din Legea nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public 
parlamentar – Plx 282/2016, care a fost dezbătută şi adoptată de membrii 
comisiei, cu unanimitate de voturi, în forma prezentată de iniţiatori.  

 
Proiectul  de Lege privind modificarea art. 192 alin. (1) din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - PLx 31/2016 a fost 
dezbătut şi în urma finalizării discuţiilor membrii comisiei au hotărât 
respingerea iniţiativei legislative cu unanimitate de voturi. 

 
Propunerea legislativă pentru completarea art.16 din Legea 

nr.223/2015 privind pensiile militare de stat - Plx 37/2016 a fost 
dezbătută şi în urma finalizării discuţiilor membrii comisiei au hotărât 
respingerea iniţiativei legislative, cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - PLx 729/2015 a 
fost dezbătut şi în urma finalizării discuţiilor membrii comisiei au hotărât 
respingerea iniţiativei legislative, cu majoritate de voturi. 

 
Propunerea legislativă pentru completarea art.53 din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - Plx 190/2016 a fost 
dezbătută şi în urma finalizării discuţiilor membrii comisiei au hotărât 
respingerea iniţiativei legislative, cu unanimitate de voturi. 

 
În finalul discuţiilor, membrii comisiei au hotărât amânarea celorlalte 

proiecte aflate pe ordinea de zi pentru şedinţa următoare a comisiei. 
 
În data de 6 iulie 2016 lucrările au fost conduse de domnul deputat 

Adrian Solomon, preşedintele comisiei. 
 
Proiectul de Lege privind pensiile ocupaţionale - PLx 586/2014 a fost 

prezentat, în numele iniţiatorilor, de către d-na deputat Paul Maria 
Andreea. În urma discuţiilor, membrii comisiei au hotărât să amânare 
dezbaterile şi să solicite reanalizarea proiectului de către reprezentanţii 
Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.  
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Propunerea legislativă privind modificarea art.109 alin.(1) din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - Plx 480/2015 a fost 
dezbătută în prezenţa reprezentanţilor organizaţiilor cooperatiste de credit 
din reţeaua CREDITCOOP. Domniile lor au solicitat membrilor comisiei 
amânarea finalizării dezbaterilor întrucât au cerut puncte de vedere 
referitoare la capacitatea instituţională a acestor organizaţii de a derula 
activitatea de plată a pensiilor, atât Băncii Naţionale a României, cât şi 
Asociaţiei Române a Băncilor, puncte de vedere care, în acest moment, nu 
au fost primite. Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
amânarea dezbaterilor. 

 
Dezbaterea celorlalte iniţiative legislative înscrise pe ordinea de zi a 

comisiei, a fost amânată pentru o şedinţă ulterioară.  
 
În data de 7 iulie 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 luna august 2016. 
 

În zilele de 4, 5, 6 şi 7 iulie 2016 şi-au înregistrat prezenţa la lucrări 
toţi membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială (23): Adrian 
Solomon – preşedinte, Mihai Baltă, Cristina-Ancuţa Pocora şi Iulian Vladu 
– vicepreşedinţi, Mihăiţă Găină şi Daniel Iane – secretari, Varol Amet, Ioan 
Axente, 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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