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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 

PROCES-VERBAL 

al lucrărilor comisiei din 8 şi 10 septembrie 2015 

 

 

În ziua de 8 septembrie 2015, începând cu ora 12.00, Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială şi-a desfăşurat activitatea în şedinţă 
comună cu Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială a Senatului. 
Comisiile reunite au avut următoarea ordine de zi: 
1. Propunere legislativă pentru completarea alineatului 2 al articolului 49 

din Legea nr.186 din 29 decembrie 2014 a bugetului de stat pe anul 
2015 - Plx 441/2015 

2. Propunere legislativă pentru completarea 49 din Legea nr.186/2014 a 
bugetului de stat pe anul 2015 - Plx 442/2015 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 şi a contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2014 - 
PLx 563/2015 

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2015 cu 
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 - PLx 564/2015 

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2015 
pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 - 
PLx 565/2014. 

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială a Camerei 
Deputaţilor. 

 
La dezbateri au participat ca invitaţi:  
- d-na Doina Lica – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice 
- d-na Cornelia Velicu – consilier, Ministerul Finanţelor Publice. 
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La începutul dezbaterilor, s-a precizat că toate proiectele înscrise pe 
ordinea au fost transmise celor două comisii reunite pentru avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiilor pentru buget din cele 
două Camere ale Parlamentului. 

 
În urma finalizării discuţiilor, proiectele înscrise pe ordinea de zi la 

punctele 1 şi 2 au fost avizate negativ, cu majoritate de voturi. 
 
Referitor la proiectele înscrise pe ordinea de zi la punctele 3, 4 şi 5, 

membrii celor două comisii reunite au hotărât, cu majoritate de voturi (2 
abţineri), să le acorde avize favorabile. 

 
Începând cu ora 13.00, lucrările Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială din Camera Deputaţilor au continuat cu următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.36/2014 privind modificarea şi completarea Legii nr.18/2014 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor 
activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru 
modificarea art.8 alin.(1) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim 
garantat – PLx 456/2014 

2. Proiect de Lege pentru completarea art.11 din Legea privind 
exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri– 
PLx 96/2015 

3. Proiect de Lege pentru modificarea art.11 din Legea nr.52/2011 privind 
exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri – 
PLx 197/2015 

4. Proiect de Lege pentru completarea art.4 din Legea nr.52/2011 privind 
exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri – 
PLx 198/2015 

5. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.52/2011 privind 
exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri – 
PLx 240/2015  

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.10 din 
Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile – Plx 520/2015 

7. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi Statele 
Unite ale Americii pentru îmbunătăţirea conformării fiscale 
internaţionale şi pentru implementarea FACTA, semnat la Bucureşti, la 
28 mai 2015 – PLx 530/2015 

8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii – PLx 527/2013 

9. Proiect de Lege pentru completarea art.170 din Legea nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice – PLx 136/2015 
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10. Propunere legislativă pentru modificarea reglementărilor Legii 
nr.94/2014 pentru aprobarea OUG 8/2009 privind acordarea tichetelor 
de vacanţă – Plx 493/2015. 

 
La dezbateri au participat ca invitaţi: 

• d-l Ion Ghizdeanu – preşedintele Comisiei Naţionale de Prognoză 
• d-na Oana Ciurea – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice 
• d-na Marcela Dumitraş – consilier, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
• d-l Nicolae Cristea – consilier, Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice. 
 

Proiectele de Lege înscrise la punctele 1 – 5, având ca obiect de 
reglementare modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 privind 

exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, au 
fost amânate. În cursul discuţiilor, membrii comisiei au solicitat informaţii 
suplimentare din partea reprezentaţilor Ministerului Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice cu privire la unele 
amendamente primite şi prezentate în cadrul discuţiilor. 

Supusă votului, propunerea de amânare a fost acceptată cu 
unanimitate de voturi. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.10 din 

Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile – Plx 520/2015 are ca 
obiect de reglementare modificarea şi completarea art.12 (art.10 a 
devenit art.12 în urma republicării legii) din Legea nr.458/2002 privind 
calitatea apei potabile, republicată, în sensul ca apa potabilă îmbuteliată în 
sticle sau în alte recipiente să fie pusă în consum cu respectarea 
prevederilor privind ambalarea şi etichetarea produselor alimentare şi cu 
obligaţia înscrierii pe etichetă a conţinutului de nitriţi şi nitraţi, exprimat în 
mg/l.  

Iniţiativa legislativă 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 negativă a iniţiativei legislative întrucât s-a 
apreciat că legislaţia naţională în materie asigură compatibilitatea cu 
legislaţia europeană. De asemenea, măsurile propuse de iniţiatori introduc 
prevederi mai restrictive faţă de cele armonizate la nivelul Uniunii 
Europene şi pot constitui un obstacol în libera circulaţie a mărfurilor, o 
măsură cu efect echivalent restricţiilor cantitative asupra importurilor, 
contrară dispoziţiilor art.34 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene. 
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Referitor la proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între 
România şi Statele Unite ale Americii pentru îmbunătăţirea conformării 
fiscale internaţionale şi pentru implementarea FACTA, semnat la Bucureşti, 
la 28 mai 2015 – Plx 530/2015, s-a precizat că asupra acestuia comisia de 
fond a întocmit un raport de adoptare, în temeiul art.65 alin.(1) – (3) din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii – Plx 527/2013 are ca 
obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.61/1993 

privind alocaţia de stat pentru copii, în sensul majorării cuantumului 
alocaţiei de stat pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 18 ani, precum 
şi pentru tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani care urmează cursurile 
învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, respingerea acestei iniţiative legislative. Motivele 
respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Proiectul de Lege pentru completarea art.170 din Legea nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice – PLx 136/2015 are ca obiect de 
reglementare completarea art.170 din Legea nr.263/2010, în sensul ca 
indicele de corecţie să se aplice şi pensiilor de invaliditate, la data 
transformării acestora în pensie pentru limită de vârstă.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, respingerea proiectului de lege. Motivele respingerii 
se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea reglementărilor Legii 

nr.94/2014 pentru aprobarea OUG 8/2009 privind acordarea tichetelor de 
vacanţă – Plx 493/2015 a fost trimisă pentru dezbatere pe fond comisiei 
noastre şi Comisiei pentru industrii şi servicii. Iniţiativa legislativă are ca 
obiect de reglementare modificarea alin.(9) al art.1 şi a art.11 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.8/2009, în sensul instituirii 
posibilităţii de acordare şi a contravalorii voucherelor de vacanţă pentru 
anumite categorii de angajaţi, în acord cu prevederile din contractele 
colective de muncă în vigoare, negociate de angajatori şi angajaţi.  

În cadrul discuţiilor a fost prezentat raportul preliminar transmis de 
Comisia pentru industrii şi servicii, de respingere a iniţiativei legislative. 

În urma finalizării dezbaterilor, şi membrii comisiei noastre au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea iniţiativei legislative. 
Motivele respingerii se regăsesc în raportul comun întocmit de cele două 
comisii. 
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În ziua de 10 septembrie 2015, 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 8 şi 10 septembrie 2015 a absentat doamna 
deputat Rovana Plumb (grup parlamentar PSD) - ministru. 

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, Kerekes Károly, Cristina Nichita, Romeo Florin Nicoară, Ludovic 
Orban, Cristian-George Sefer, Irinel-Ioan Stativă, Mihaela Stoica, Violeta 
Tudorie. 

 

 

  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Adrian Solomon     Mihăiţă Găină 

 

 

 

 

 
 
 

Întocmit, 
Consilier parlamentar Decebal Stănescu 


		2015-09-22T14:53:07+0300
	Lidia G. Vladescu




