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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
PROCES-VERBAL 

al lucrărilor comisiei din 6, 7 și 8 septembrie 2016 
 
 
 

În perioada 6 - 8 septembrie 2016, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere - PLx 717/2015 
2. Propunere legislativă privind crearea unor oportunități de asigurare 

pentru persoanele care nu au calitatea de pensionari și care nu au fost 
asigurate în sistemul public de pensii - Plx 382/2012 

3. Propunere legislativă privind unele măsuri în domeniul asigurării unor 
categorii de persoane în sistemul public de pensii - Plx 560/2011 

4. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice - Plx 300/2015 

5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul 
Poporului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi 
modificarea unor acte normative - Plx 257/2016 

6. Proiect de Lege pentru modificarea art.138 din Legea nr.227/2015 
privind Codul fiscal - PLx 286/2016 

7. Propunere legislativă pentru completarea Legii educaţiei fizice şi 
sportului nr.69/2000 - Plx 287/2016 

8. Proiect de Lege privind aprobarea Programului Naţional "Creşe pentru 
copiii României " - PLx 294/2016 

9. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.17/2016 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se 
aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 
din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de 
asociere în agricultură, precum şi pentru înfiinţarea funcţiei de ataşat 
agricol - PLx 312/2016 

10. Proiect de Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 3 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului 9/2013 privind timbrul de mediu pentru 
autovehicule - PLx 313/2016 
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11. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor - Europa investește din nou - Bilanţul Planului de investiţii 
pentru Europa și etapele următoare - COM (2016) 359 

12. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor - Realizarea Agendei privind piaţa unică pentru susţinerea 
creării de locuri de muncă, a creșterii economice și a investiţiilor - COM 
(2016) 361. 

       
La dezbateri au participat ca invitaţi:  

• d-na Ileana Ciutan – președinte, Casa Națională de Pensii Publice 
• d-l Dan Achim – director, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 
• d-na Ecaterina Mirea - șef serviciu, Avocatul Poporului 
• d-na Maria Popescu - șef serviciu, Ministerul Finanțelor Publice 
• d-l Dinu Niculica - șef serviciu, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 

Rurale 
• d-na Claudia Bălan - șef birou, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 

Rurale 
• d-l Florin Beiu – consilier, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
• d-l Liviu Prodan – expert, Ministerul Finanțelor Publice 
• d-l Ion Daniel - președinte, Federația Națională de Mediu Ecologistul. 

 
  În ziua de 6 septembrie 2016 lucrările au fost conduse de domnul 
deputat Adrian Solomon, preşedintele comisiei. 
 

Referitor la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere - 
PLx 717/2015 s-a precizat că acesta a fost retrimis Comisiei pentru muncă 
şi protecţie socială şi Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice de către Plenul Camerei Deputaților, în 
vederea reexaminării şi întocmirii unui nou raport.  
În cadrul discuțiilor, a fost prezentat raportul preliminar primit de la 
Comisia pentru agricultură, precum şi unele observaţii de natură tehnico-
legislativă care impun corectarea şi/sau reformularea unor amendamente. 
Astfel, având în vedere forma diferită a textului acceptată de comisia 
noastră, s-a propus ca finalizarea dezbaterilor să se facă într-o şedinţă 
comună cu Comisia pentru agricultură. 
 

Dezbaterile au continuat cu propunerea legislativă privind crearea 
unor oportunități de asigurare pentru persoanele care nu au calitatea de 
pensionari și care nu au fost asigurate în sistemul public de pensii - Plx 
382/2012, propunerea legislativă privind unele măsuri în domeniul 
asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii - Plx 
560/2011 și propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice - Plx 300/2015, care au fost 
retrimise comisiei de către Plenul Camerei Deputaților, pentru reanalizarea 
textului şi întocmirea unui nou raport.  
 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (un vot împotrivă), adoptarea cu amendamente a 
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inițiativei legislative cu nr. Plx 382/2012 și respingerea iniţiativelor 
legislative cu nr. Plx 560/2011 şi nr. Plx 300/2015 întrucât prevederile 
acestora au fost cuprinse ca amendamente în iniţiativa legislativă 
adoptată. Toate amendamentele se regăsesc în raportul de înlocuire 
întocmit. 
 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul 
Poporului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi 
modificarea unor acte normative - Plx 257/2016 a fost trimisă comisiei 
pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei juridice, 
de disciplină și imunități. În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei 
au hotărât, cu majoritate de voturi (două abțineri), avizarea favorabilă a 
propunerii legislative în forma prezentată. 
 

Proiectul de Lege pentru modificarea art.138 din Legea nr.227/2015 
privind Codul fiscal - PLx 286/2016 a fost trimis comisiei pentru avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru buget, finanțe și 
bănci și Comisiei juridice, de disciplină și imunități. În urma discuțiilor, 
membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă a proiectului cu 
unanimitate de voturi. 
 
 Propunerea legislativă pentru completarea Legii educaţiei fizice şi 
sportului nr.69/2000 - Plx 287/2016 a fost trimisă comisiei noastre pentru 
avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru 
învățământ, știință, tineret și sport. În urma finalizării dezbaterilor, 
membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă 
a propunerii legislative în forma prezentată. 
 

Proiectul de Lege privind aprobarea Programului Naţional "Creşe 
pentru copiii României" - PLx 294/2016 a fost trimis comisiei pentru 
avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului. În urma finalizării 
discuțiilor asupra proiectului de lege, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (o abținere), avizarea favorabilă a acestuia în forma 
prezentată de Senat. 
 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 17/2016 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care 
se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 
din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere 
în agricultură, precum şi pentru înfiinţarea funcţiei de ataşat agricol - PLx 
312/2016 a fost trimis comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind 
de competența Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară și servicii specifice. În urma cadrul discuțiilor, membrii comisiei 
au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de 
lege cu amendamente. Acestea sunt redate în anexa la avizul întocmit. 
 



 

4/5

Proiectul de Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 3 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului 9/2013 privind timbrul de mediu pentru 
autovehicule - PLx 313/2016 a fost trimis comisiei pentru avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru transporturi și 
infrastructură, Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei 
pentru buget, finanțe și bănci. În urma dezbaterilor, membrii comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a proiectului de lege, 
pentru motivele prezentate în avizul transmis celor 3 comisii sesizate cu 
dezbaterea fondului. 
 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor - Europa investește din nou - Bilanţul Planului de investiţii 
pentru Europa și etapele următoare - COM (2016) 359 a fost trimisă 
comisiei în vederea examinării fondului. 

În cadrul discuţiilor au fost prezentate motivele care au dus la 
apariţia acestui document. Astfel, s-a precizat că la nivelul Comisiei 
Europene se face o analiză a evoluţiei Planului de investiţii pentru Europa 
şi aceasta prezintă statelor membre UE o serie de recomandări privind 
participarea lor la mecanismul acestui Plan şi pentru evoluţia Fondului 
european de investiţii strategice – elementul central al acestui Plan. 

Planul de investiții pentru Europa a permis lansarea unor acțiuni 
specifice și concertate destinate stimulării finanțărilor pentru investiții cu 
sprijinul Băncii Europene de Investiții (BEI) și al Fondului European de 
Investiții (FEI) – denumite, împreună, Grupul BEI – ca parte a triunghiului 
reformelor structurale, al politicilor fiscale responsabile și al stimulării 
investițiilor în economia UE. 

Principalele direcţii de dezvoltare ale Planului de investiţii ar fi 
următoarele: 

• Fondul european de investiţii strategice sprijină deja investiții 
suplimentare ale BEI  

• Adiționalitatea este un element fundamental al garanției Fondului 
european de investiţii strategice, care trebuie să fie consolidat în 
procesul de selecție a proiectelor 

• Acoperirea geografică și sectorială ar trebui să fie consolidată  
• Fondul european de investiţii strategice sprijină Fondul european de 

investiții pentru a oferi acces la finanțare unui număr extrem de 
ridicat de IMM-uri europene 

• Ar trebui analizată utilizarea modelului Fondului european de 
investiţii strategice pentru a mobiliza investițiile în țările terțe în curs 
de dezvoltare. 

• Complementaritatea dintre Fondului european de investiţii strategice 
și alte fonduri ale UE ar trebui dezvoltată. 
În constatarea celor prezentate în cadrul dezbaterilor, membrii 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, întocmirea unui proiect de opinie favorabilă promovării 
mecanismelor de dezvoltare  ale Planului de Investiții la nivelul Uniunii.  
 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 
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Regiunilor - Realizarea Agendei privind piaţa unică pentru susţinerea 
creării de locuri de muncă, a creșterii economice și a investiţiilor - COM 
(2016) 361 a fost trimisă comisiei în vederea examinării fondului. 

În cadrul dezbaterilor s-a precizat că tratatul de la Roma, din anul 
1957, a marcat începutul procesului de integrare progresivă a economiilor 
europene pentru crearea pieţei interne. Prima etapă a fost suprimarea 
barierelor în calea liberei circulaţii a bunurilor. Totodată, au fost 
prezentate obiectivele generale ale Comunicării care se referă, în principal, 
la importanţa pieţei unice pentru crearea de locuri de muncă, creștere 
economică și un climat atractiv pentru investiții. 

În constatarea celor prezentate în cadrul dezbaterilor, membrii 
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, întocmirea unui proiect de opinie favorabilă promovării 
documentului.  
 

În ziua de 7 septembrie 2016, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi o informare privind 
proiectele aflate pe agenda de lucru a comisiei, stadiul solicitărilor comisiei 
prin care s-au cerut Guvernului puncte de vedere, precum şi o informare 
cu privire la memoriile primite la comisie pe perioada vacanţei 
parlamentare. 
 

În ziua de 8 septembrie 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 (22), în zilele de 6, 7 şi 8 septembrie 2016 a absentat domnul 
deputat Mircea Dolha (grup parlamentar PNL). 

Și-au înregistrat prezența la lucrări următorii deputați: 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, 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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