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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 9 şi 11 februarie 2016 

 

În zilele de 9 şi 11 februarie 2016, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia 
lunară pentru creşterea copiilor - PLx 347/2013 

2. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi 
indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor - PLx 533/2013 

3. Proiect de Lege pentru modificarea art.2 alin.(3) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia 
lunară pentru creşterea copiilor - PLx 569/2015 

4. Propunere legislativă pentru declararea zilei de 10 mai - Ziua 
Declarării Independenţei României - Plx 616/2013 

5. Recomandarea OIM nr.204 privind tranziţia de la economia informală 
la economia formală - 1740 BP/2015 

6. Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri în domeniul 
pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din rândul aparatului 
auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor 
de pe lângă acestea, din rândul personalului diplomatic şi consular, 
din rândul funcţionarilor publici parlamentari, din rândul deputaţilor 
şi senatorilor, din rândul personalului aeronautic civil navigant 
profesionist din aviaţia civilă şi din cadrul Curţii de Conturi - Plx 
404/2014 

7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.27/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul 
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cheltuielilor publice şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare - PLx 
655/2015 

8. Proiect de Lege pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul 
cheltuielilor publice - PLx 696/2015 

9. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.54/2015 privind unele măsuri în domeniul 
învăţământului - PLx 888/2015. 
 
În data de 9 februarie 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 Irina Cajal – Subsecretar de Stat, Ministerul Culturii 
• d-na Mihaela Grecu – director, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice  
• d-l Dinu Ţepeş – consilier, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice  
• d-l Cornel Frimu - consilier, Ministerul Culturii 
• d-na Gabriela Doina Stăncioiu – consilier, Ministerul Finanţelor 

Publice. 
 

Cele trei proiecte de legi, prin care se propune modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind 
concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor - PLx 347/2013, 
PLx 533/2013 şi PLx 569/2015, au fost amânate, la solicitarea 
reprezentanţilor Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice, întrucât au fost formulate amendamente care 
necesită o reevaluare din punct de vedere al impactului financiar. 
 

Referitor la propunerea legislativă pentru declararea zilei de 10 mai 
- Ziua Declarării Independenţei României - Plx 616/2013, în cadrul 
discuţiilor s-a precizat că iniţiativa legislativă a fost retrimisă comisiei de 
către plenul Camerei Deputaţilor, în vederea reexaminării. 

Astfel, membrii comisiei au reluat dezbaterile atât asupra textului 
iniţiativei legislative, cât şi asupra raportului întocmit anterior, în prezenţa 
reprezentanţilor Ministerului Culturii, care au prezentat un punct de vedere 
al acestui minister. 

În urma reanalizării textului şi a documentelor puse la dispoziţia 
membrilor comisiei de către autorii amendamentelor, s-a hotărât, cu 



 

3/5

majoritate de voturi (un vot împotrivă şi o abţinere), menţinerea 
raportului anterior, de adoptare a propunerii legislative cu amendamente.  

De asemenea, membrii comisiei au hotărât ca raportul comisiei să 
fie însoţit de documentele care au stat la baza luării deciziei de adoptare 
cu amendamente a iniţiativei legislative, respectiv: 

- Monitorul Oficial al României, nr.109 din 14 (26) mai 1877 – 
Sumarul şedinţei Senatului de zi şi de seară de la 9 mai 1877 

- Monitorul Oficial al României, nr.118 din 27 mai (8 iunie) 1877 – 
Şedinţa Adunării Deputaţilor de la 9 mai 1877 

- Monitorul Oficial al României, nr.135 din 16 (28) iunie 1877 – 
Mesajele Domneşti pentru închiderea Corpurilor Legiuitoare. 

Toate aceste documente, precum şi amendamentele, admise şi 
respinse, se regăsesc în raportul înlocuitor întocmit de comisie. 
 

Propunerea legislativă privind stabilirea unor măsuri în domeniul 
pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din rândul aparatului auxiliar de 
specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă 
acestea, din rândul personalului diplomatic şi consular, din rândul 
funcţionarilor publici parlamentari, din rândul deputaţilor şi senatorilor, din 
rândul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă 
şi din cadrul Curţii de Conturi - Plx 404/2014 a fost trimisă pentru 
dezbatere pe fond Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei 
pentru buget, finanţe şi bănci. 

Iniţiativa legislativă a fost prezentată de către iniţiator, domnul 
deputat Anghel Stanciu. Domnia sa a precizat că nu mai poate susţine 
promovarea acestui proiect de act normativ întrucât prevederile sale au 
fost rezolvate prin adoptarea şi intrarea în vigoare a unor legi, în cursul 
anilor 2015 şi 2016. Ca atare, iniţiativa a rămas fără obiect. Astfel, s-a 
propus respingerea iniţiativei legislative. Supusă votului, propunerea a fost 
acceptată cu unanimitate de voturi, urmând ca întocmirea raportului 
comun să se facă după finalizarea discuţiilor şi în cadrul Comisiei pentru 
buget, finanţe şi bănci. 
 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.27/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor 
publice şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare - PLx 655/2015 a fost 
trimis pentru dezbatere pe fond Comisiei pentru muncă şi protecţie socială 
şi Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. Cele două comisii au întocmit un 
raport comun, de adoptare a proiectului de lege cu amendamente. Acesta 
a fost retrimis comisiilor de către plenul Camerei Deputaţilor, în vederea 
reexaminării şi întocmirea unui nou raport.  
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Astfel, în cadrul discuţiilor, membrii comisiei au propus adoptarea 
proiectului de lege cu amendamente, în sensul eliminării textelor adoptate 
de Senat întrucât O.U.G. nr.83/2014, asupra căreia se intervine prin 
O.U.G. nr.27/2015 supusă aprobării, şi-a încetat aplicabilitatea la 31 
decembrie 2015. Supusă votului, propunerea a fost acceptată cu 
unanimitate de voturi, urmând ca întocmirea raportului comun să se facă 
după finalizarea discuţiilor şi în cadrul Comisiei pentru buget, finanţe şi 
bănci. 

 
Proiectul de Lege pentru completarea art.1 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul 
cheltuielilor publice - PLx 696/2015 a fost trimis pentru dezbatere pe fond 
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru buget, 
finanţe şi bănci. 

În cadrul discuţiilor, s-a spus că O.U.G. nr.83/2014, asupra căreia se 
intervine prin proiectul de lege, şi-a încetat aplicabilitatea la 31 decembrie 
2015. Întrucât nu mai pot fi aduse amendamente asupra unui act 
normativ care nu mai este în vigoare, membrii comisiei au propus 
respingerea proiectului de lege. Supusă votului, propunerea a fost 
acceptată cu unanimitate de voturi, urmând ca întocmirea raportului 
comun să se facă după finalizarea discuţiilor şi în cadrul Comisiei pentru 
buget, finanţe şi bănci. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.54/2015 privind unele măsuri în domeniul învăţământului - 
PLx 888/2015 a fost trimis pentru dezbatere pe fond Comisiei pentru 
muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 

În cadrul discuţiilor, s-a precizat că Senatul a adoptat proiectul de 
lege cu amendamente. Întrucât aplicarea acestora ar încălca principiul 
neretroactivităţii legii, membrii comisiei au propus eliminarea lor şi 
adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Guvern. 

Supusă votului, propunerea a fost acceptată cu unanimitate de 
voturi, urmând ca întocmirea raportului comun să se facă după finalizarea 
discuţiilor şi în cadrul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 

 
Referitor la Recomandarea OIM nr.204 privind tranziţia de la 

economia informală la economia formală, în cadrul prezentării s-a spus că 
documentul a fost trimis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială în 
vederea îndeplinirii procedurii de informare a Camerei Deputaţilor. 
Recomandarea OIM nr.204/2015 a fost adoptată la Conferinţa 
Internaţională a Muncii de la Geneva în iunie 2015. 
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De asemenea, s-a precizat că, în conformitate cu prevederile art.19 
din Constituţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii, guvernele statelor 
membre ale OIM au obligaţia de a supune autorităţilor naţionale 
competente, în termen de un an de la închiderea sesiunii, normele 
internaţionale ale muncii adoptate de Conferinţă.  

Totodată, s-a spus că, în cadrul procedurii, actul supunerii 
instrumentelor internaţionale ale muncii către autoritatea naţională 
competentă va fi notificat ulterior Biroului Internaţional al Muncii (BIM), 
aceste informaţii urmând a fi incluse în Raportul întocmit de BIM, care va fi 
prezentat Conferinţei Internaţionale a Muncii în anul 2016. 

Astfel, prin grija secretariatului Comisiei, vor fi întocmite şi 
transmise Informarea către plenul Camerei Deputaţilor şi, ulterior 
acesteia, Notificarea către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice.  

 
În data de 11 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 zilele de 9 şi 11 a absentat domnul deputat Kerekes Károly 
(grup parlamentar UDMR). 

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, Mircea Dolha, Ileana-Cristina Dumitrache, Florin 
Iordache, 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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