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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 2 şi 4 februarie 2016 

 
 
În zilele de 2 şi 4 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 Legii nr.272/2004 

privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului - PLx 194/2015 
2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2004 

privind procedura adopţiei, precum şi a altor acte normative - PLx 
830/2015 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere - PLx 
717/2015 

4. Proiect de Lege privind sistemul de pensii şi alte drepturi de 
asigurări sociale ale avocaţilor - PLx 782/2015 

5. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici - PLx 556/2015 

6. Propunere legislativă pentru completarea articolului 23 din Legea 
nr.258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor - Plx 774/2015 

7. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.51 din Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale - Plx 809/2015 

8. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de 
investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative - PLx 887/2015 

9. Proiect de Lege privind plata diferenţelor salariale cuvenite 
personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada 
octombrie 2008-13 mai 2011 - PLx 320/2015. 

 

În data de 2 februarie 2016 lucrările au fost conduse de domnul 
deputat Adrian Solomon, preşedintele comisiei. 
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La dezbateri au participat ca invitaţi:  
• d-na Gabriela Coman – preşedinte, Autoritatea Naţională pentru 

Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie 
• d-l Traian Viorel Lascu – Secretar de Stat, Ministerul Mediului, Apelor 

şi Pădurilor 
• d-na Sirma Caraman – Secretar de Stat, Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice 
• d-l Gigel Paraschiv – Secretar de Stat, Ministerul Educaţiei Naţionale 

şi Cercetării Ştiinţifice  
• d-l Nicuşor Marian Buică – Secretar de Stat, Ministerul Fondurilor 

Europene  
• d-l Tiberiu Trifan – Secretar de Stat, Ministerul Afacerilor Interne 
• d-na Ruxandra Rodica Anghel – director general adjunct, Ministerul 

Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri 
• d-l Dănuţ Iacob – director, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor 
• d-na Georgeta Jugănaru – director,  Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
• d-na Elena Cucoş – şef birou, Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice 
• d-na Cătălina Teodorescu – şef birou, Ministerul Apărării Naţionale  
• d-na Cornelia Ralea – şef birou, Ministerul Apărării Naţionale 
• d-na Elena Iulia Matei – consilier, Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice 
• d-l Florin Necula – consilier, Ministerul Economiei, Comerţului şi 

Relaţiilor cu Mediul de Afaceri 
• d-l lt. Bogdan Ionuţ Popescu - consilier juridic, Ministerul Apărării 

Naţionale  
• d-na Nicoleta Ciubuc – expert, Ministerul Finanţelor Publice 
• d-l Florin Norocel Petroşel – Preşedinte, Casa de Asigurări a 

Avocaţilor din România. 
 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului – PLx 
194/2015 a fost trimis pentru dezbatere pe fond Comisiei pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.  

În cadrul dezbaterilor au fost analizate amendamentele prezentate 
în raportul preliminar transmis de către Comisia juridică. În urma finalizării 
discuţiilor asupra proiectului de lege, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea acestuia cu amendamente. Acestea se 
regăsesc în raportul comun întocmit. 

 
 Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.273/2004 privind procedura adopţiei, precum şi a altor acte normative - 
PLx 830/2015 a fost trimis pentru dezbatere pe fond Comisiei pentru 
muncă şi protecţie socială, Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi 
Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci.  

În cadrul discuţiilor au fost formulate şi prezentate amendamente. 
Supuse votului, acestea au fost fie admise, fie respinse. În urma finalizării 
dezbaterilor, proiectul de lege a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, cu 
amendamente. Acestea se regăsesc în raportul preliminar transmis 
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celorlalte două comisii sesizate pe fond, urmând ca raportul comun să fie 
întocmit după finalizarea discuţiilor în cadrul tuturor comisiilor sesizate cu 
dezbaterea pe fond a acestui proiect. 

  
 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere - PLx 
717/2015 a fost trimis spre dezbatere pe fond Comisiei pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice.  

În cadrul discuţiilor au fost analizate amendamentele prezentate în 
raportul preliminar transmis de către Comisia pentru agricultură. De 
asemenea, au fost formulate şi prezentate alte amendamente. În urma 
finalizării discuţiilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente. Acestea se 
regăsesc în raportul preliminar transmis Comisiei pentru agricultură. 

 
Proiectul de Lege privind sistemul de pensii şi alte drepturi de 

asigurări sociale ale avocaţilor - PLx 782/2015 a fost trimis pentru 
dezbatere pe fond Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi.  

În cadrul dezbaterilor au fost analizate amendamentele prezentate 
în raportul preliminar transmis de către Comisia juridică. În urma finalizării 
discuţiilor asupra proiectului de lege, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea acestuia cu amendamente. Acestea se 
regăsesc în raportul preliminar transmis Comisiei juridice. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.188/199 privind 

Statutul funcţionarilor publici - PLx 556/2015 a fost trimis spre dezbatere 
pe fond Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului.  

În cadrul dezbaterilor, membrii comisiei au formulat amendamente 
care au fost fie admise, fie respinse. În urma finalizării discuţiilor asupra 
proiectului de lege, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (2 
abţineri), adoptarea acestuia cu amendamente, redate în raportul 
preliminar transmis Comisiei pentru administraţie. 

 
Propunerea legislativă pentru completarea articolului 23 din Legea 

nr.258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor - Plx 774/2015 a fost 
trimisă comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa 
Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative în forma 
prezentată de iniţiatori. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.51 din Legea 

nr.215/2001 a administraţiei publice locale - Plx 809/2015 a fost trimisă 
comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisiei juridice, 
de disciplină şi imunităţi.  
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative în forma 
prezentată de iniţiatori. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii 
la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative - PLx 887/2015 a fost trimis comisiei 
pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru 
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (3 voturi împotrivă şi 3 abţineri), avizarea favorabilă a 
proiectului de lege în forma prezentată de Senat. 

 
Referitor la proiectul de Lege privind plata diferenţelor salariale 

cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada 
octombrie 2008-13 mai 2011 - PLx 320/2015, în cadrul discuţiilor s-a 
precizat că acesta a fost trimis pentru dezbatere pe fond Comisiei pentru 
muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport. 

De asemenea, s-a precizat că cele două comisii au întocmit un 
raport de adoptare cu amendamente, care a fost retrimis comisiilor de la 
Plen, în vederea reexaminării. 

În cadrul discuţiilor, membrii comisiei au hotărât amânarea 
dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară a comisiei. 
 
 

În data de 4 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 ziua de 2 februarie 2016 au absentat domnul deputat 
Mircea Dolha (grup parlamentar PNL), doamna deputat Ileana Cristina 
Dumitrache (grup parlamentar PSD), domnul deputat Florin Iordache 
(grup parlamentar PSD), domnul deputat Kerekes Karoly (grup 
parlamentar UDMR) şi doamna deputat Violeta Tudorie (grup parlamentar 
PSD). 

Conform prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Mircea Dolha (grup 
parlamentar PNL) a participat doamna deputat Florica Cherecheş, în locul 
doamnei deputat Ileana Cristina Dumitrache (grup parlamentar PSD) a 
participat domnul deputat Victor Cristea, în locul domnului deputat Florin 
Iordache (grup parlamentar PSD) a participat domnul deputat Florin Costin 
Pâslaru, iar în locul doamnei deputat Violeta Tudorie (grup parlamentar 
PSD) a participat domnul deputat Ninel Peia. 



 

5/5

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, Cristina Nichita, Romeo Florin Nicoară, Ludovic Orban, 
Rovana Plumb, Cristian-George Sefer, Irinel-Ioan Stativă, Mihaela Stoica. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (24) în ziua de 4 februarie 2016 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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