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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 31 martie şi 2 aprilie 2015 

 
 
În ziua de 31 martie 2015, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările după cum urmează: 
I. Începând cu ora 10.30 în plenul Comisiei, având următoarea ordine 

de zi: 
1. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.504/2002 privind 

casele de ajutor reciproc ale pensionarilor - PLx 69/2014 
2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.65/2014 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative - PLx 18/2015 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.42 şi 
47 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii - Plx 164/2015 

4. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.53/2003 privind 
Codul Muncii - PLx 174/2015 

5. Propunere legislativă pentru completarea art.99 din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici - Plx 208/2015 

6. Proiect de Lege pentru completarea art.20 din Legea-cadru 
nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 
fonduri publice - PLx 183/2015 

7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.1/2015 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei 
pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru 
revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 
1987 nr.341/2004 - PLx 282/2015 

8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.4/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal - PLx 283/2015 

9. Proiect de Lege privind anularea contribuţiei de asigurări sociale 
de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice - PLx 
286/2015. 
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II. Începând cu ora 12.00, în şedinţă comună cu Comisia pentru 
transporturi şi infrastructură. Cele două comisii reunite au avut 
înscrise pe ordinea de zi: 
1. Cererea de reexaminare a Legii pentru completarea Legii 

nr.223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil 
navigant profesionist din aviaţia civilă din România – PLx 
612/2013/2014 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 81/2014 pentru prorogarea unor termene privind 
stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităţilor la transport 
pentru anumite categorii de persoane – PLx 92/2015. 
 

III. Începând cu ora 13.00, în şedinţă comună cu Comisia pentru 
industrii şi servicii. Cele două comisii reunite au avut înscris pe 
ordinea de zi proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.8/2014 pentru modificarea unor termene prevăzute în 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea 
voucherelor de vacanţă – PLx 553/2014. 
 
La dezbateri au participat, ca invitaţi: 

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

- d-na Sirma Caraman – Secretar de Stat, Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 

- d-na Magdalena Grigore – Secretar de stat, Ministerul Transporturilor 
- d-na Ileana Ciutan - preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice 
- d-na Doina Păuna – director, Casa Naţională de Pensii Publice 
- d-na Adriana Kalapis – director, Ministerul Transporturilor 
- d-l Petru Mărculeţ – şef serviciu, Ministerul Transporturilor 
- d-na Dorina Vicol – expert, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale 

şi Persoanelor Vârstnice 
- d-l Aurelian Ilie – pensionar, Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă 

Bucureşti 
- d-l Marcel Anton – pensionar, Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă 

Bucureşti 
- d-l Gabriel Căpitan – preşedinte, Asociaţia Naţională a Aviatorilor 

Pensionari din România 
- d-l Ion Panait – vicepreşedinte Asociaţia Naţională a Aviatorilor 

Pensionari din România 
- d-l Heiz Binder - membru Asociaţia Naţională a Aviatorilor Pensionari 

din România 
- d-l Dorel Diţoiu - membru Asociaţia Naţională a Aviatorilor Pensionari 

din România 
- d-l Ion Lezeu - membru Asociaţia Naţională a Aviatorilor Pensionari din 

România 
- d-l Preda Nedelcu – vicepreşedinte, Consiliul Naţional al Persoanelor 

Vârstnice 
- d-l Giorgică Bădărău – secretar general, Federaţia „Omenia” 
- d-l Ion Stăiculescu – consilier juridic, Federaţia „Omenia”. 
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În prima parte a şedinţei, începând cu ora 10.30, lucrările au fost 
conduse de domnul deputat Adrian Solomon, preşedintele comisiei. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.504/2002 privind 

casele de ajutor reciproc ale pensionarilor - PLx 69/2014 a fost trimis 
pentru dezbatere pe fond Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

În cadrul discuţiilor a fost prezentat raportul preliminar, de 
respingere a proiectului, transmis de către Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi. De asemenea, au fost prezentate punctele de vedere ale 
reprezentanţilor caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (o abţinere), adoptarea proiectului de lege în forma 
prezentată de Senat şi transmiterea unui raport preliminar cu soluţia 
adoptată către Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

 
Referitor la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.65/2014 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative - PLx 18/2015, s-a precizat că a fost trimisă o notă din 
partea Departamentului Legislativ cu referire la unele aspecte de 
necorelare tehnico-legislativă, care necesită rediscutarea textului. Astfel, 
în cadrul discuţiilor au fost formulate amendamente, iar membrii comisiei 
au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor în vederea 
reanalizării acestora. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.42 şi 

47 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii - Plx 164/2015 a fost amânată, la 
solicitarea membrilor comisiei, pentru ca iniţiatorul să fie prezent la 
discuţii. 

 
Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.53/2003 privind Codul 

Muncii - PLx 174/2015 a fost respins de membrii comisiei, cu majoritate 
de voturi (o abţinere). Motivele respingerii se regăsesc în raportul 
comisiei. 

 
Propunerea legislativă pentru completarea art.99 din Legea 

nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici - Plx 208/2015 a fost 
trimis pentru dezbatere pe fond Comisiei pentru muncă şi protecţie socială 
şi Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. 

În urma finalizării discuţiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (o abţinere), respingerea iniţiativei legislative, 
urmând ca raportul comun să fie întocmit după finalizarea discuţiilor în 
cadrul Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. 

 
Proiectul de Lege pentru completarea art.20 din Legea-cadru 

nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice - PLx 183/2015 a fost adoptat cu amendamente de către membrii 
comisiei, cu majoritate de voturi (3 abţineri). Amendamentele, admise şi 
respinse, se regăsesc în raportul comisiei.  
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Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.1/2015 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru 
victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta 
muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 
nr.341/2004 - PLx 282/2015 a fost trimis comisiei pentru avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi.  

În urma discuţiilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (o abţinere), avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma 
prezentată de Senat. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.4/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind 
Codul fiscal - PLx 283/2015 a fost trimis comisiei pentru avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru buget, finanţe şi 
bănci. 

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

 
Proiectul de Lege privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de 

sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice - PLx 286/2015 a 
fost trimis comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competenţa Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisiei pentru 
sănătate şi familie. 

În urma discuţiilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (2 abţineri), avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma 
prezentată de Senat. 
  

În partea a doua a şedinţei, începând cu ora 12.00, lucrările au fost 
conduse de domnul deputat Adrian Solomon, preşedintele Comisiei pentru 
muncă şi protecţie socială. 

 
Referitor la primul proiect înscris pe ordinea de zi a celor două 

comisii, respectiv Cererea de reexaminare a Legii pentru completarea Legii 
nr.223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant 
profesionist din aviaţia civilă din România – PLx 612/2013/2014, s-a 
precizat că legea a fost adoptată de Senat şi Camera Deputaţilor cu 
respectarea prevederilor art.75 şi art.76 alin.(1) din Constituţia României, 
republicată, fiind transmisă spre promulgare Preşedintelui României la 
data de 22 septembrie 2014. 

În conformitate cu dispoziţiile art.77 alin.(2) din Constituţia 
României, republicată, Preşedintele României a formulat o cerere de 
reexaminare asupra legii transmisă spre promulgare, considerând că 
stabilirea unui regim special de pensionare pe baza importanţei economice 
deosebite a sectorului de activitate este discriminatorie în raport cu 
celelalte categorii socio-profesionale din domeniul transporturilor ori din 
alte domenii cu importanţă economică deosebită. 
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Potrivit prevederilor art.137 alin.(2) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, cele două Comisii au reluat dezbaterile asupra legii în raport 
de obiecţiile formulate în cererea de reexaminare, în şedinţele din 17 
februarie 2015 şi 24 martie 2015 şi au hotărât adoptarea unui raport de 
respingere a cererii de reexaminare, prezentate în raportul comun 
întocmit.  

După expirarea termenelor prevăzute la art.137 alin.(2) din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii celor două comisii au reluat 
dezbaterile în şedinţa comună de azi.  

Astfel, în urma finalizării dezbaterilor, cele două comisii au hotărât, 
cu unanimitate de voturi, respingerea Cererii de reexaminare şi adoptarea 
Legii pentru completarea Legii nr.223/2007 privind Statutul personalului 
aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România cu un 
amendament, în sensul eliminării textului propus de Senat şi păstrarea 
formei iniţiale a legii, astfel cum a fost adoptată de Parlament în 9 
septembrie 2014.  

Amendamentul şi forma aprobată de comisii sunt redate în raportul 
comun înlocuitor, întocmit în temeiul art.137 alin.(3) şi (4) din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 81/2014 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea 
unor măsuri pentru asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite 
categorii de persoane – PLx 92/2015 a fost trimis celor două comisii 
pentru dezbatere pe fond. 

În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 
invitaţii.  

În urma finalizării dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor 
două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de 
lege forma adoptată de Senat. 

 
Şedinţa comună Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi a 

Comisiei pentru industrii şi servicii a fost amânată, întrucât au fost 
formulate amendamente asupra cărora trebuie solicitate puncte de vedere 
de la Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Economiei, Comerţului şi 
Turismului. 

 
 
În ziua de 2 aprilie 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 31 martie şi 2 aprilie 2015 au absentat domnul 
deputat Kerekes Károly (grup parlamentar UDMR) – delegaţie şi doamna 
deputat Rovana Plumb (grup parlamentar PSD) - ministru. 
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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, 
Marin Anton, Ioan Axente, Claudia Boghicevici, Andrei-Răzvan 
Condurăţeanu, Dorel Covaci, Virgil Delureanu, Mircea Dolha, Ileana-
Cristina Dumitrache, Florin Iordache, Romeo Florin Nicoară, Ludovic 
Orban, 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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