
 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
Telefon: 021.414.1130, 021.414.1131; Fax: 021.314.68.69; e-mail: cp07@cdep.ro 

  

 

1/4

COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din ziua de 27, 28, 29 şi 30 iunie 2016 

 
 
În ziua de 27 iunie 2016, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

şi-a desfăşurat lucrările între orele 17.30-18.00, având pe ordinea de zi 
proiectul de Lege privind acordarea unor drepturi persoanelor care nu mai au 

cetăţenie română, dar care au fost persecutate de către regimurile 

instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 

1945 din motive etnice - PLx 296/2016. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele Comisiei. 
Proiectul de lege are în vedere extinderea categoriilor de beneficiari 

prin recunoaşterea de către statul român a drepturilor persoanele care nu 
mai au cetăţenie română, dar care îndeplinesc condiţiile prevăzute de 
Ordonanţa Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi 

persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu 

începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările 

şi completările ulterioare. 
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea cu amendamente a proiectului de lege, 
redate raportul comisiei. 

 
În perioada 28 – 30 iunie 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.11/2016 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale - PLx 271/2016 

2. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice – Plx 192/2016 
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3. Proiect de Lege pentru completarea art.97 din Legea nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice - PLx 845/2015 

4. Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea 
nr.53/2003 privind Codul Muncii- Plx 487/2015 

5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 53/2003 
privind Codul Muncii - Plx 892/2015 

6. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - Plx 
561/2009 

7. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea articolului 58, 
alineatele (4) şi (10) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - Plx 45/2015. 

 
La dezbateri au participat ca invitaţi: 

• d-na Ileana Ciutan, preşedinte Casa Naţională de Pensii Publice; 
• d-na Doina Păuna, director, Casa Naţională de Pensii Publice; 
• d-na Mihaela Ungureanu, preşedinte, Autoritatea Naţională pentru 

Persoane cu Dizabilităţi; 
• d-na Georgeta Jugănaru - director, Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice; 
• d-na Marcela Dumitraș - șef serviciu, Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice; 
• d-na Iulia Avramescu - consilier, Ministerul Finanţelor Publice; 
• d-na Irina-Mihaela Nedelcu - Ministerul Apărării Naţionale; 
• d-l Constantin-Ion Stoian - preşedinte, Federaţia Sindicatelor Libere 

ale Salariaţilor Civili din Unităţile Ministerului Apărării Naţionale. 
 

În ziua de 28 iunie 2016, lucrările au fost conduse de domnul deputat 
Adrian Solomon, preşedintele Comisiei. 
 

Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2016 privind stabilirea unor 
măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale - PLx 
271/2016, care a fost trimis comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului 
fiind de competenţa Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de  voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma 
prezentată de Senat. 
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Proiectul de Lege pentru completarea art.97 din Legea nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice - PLx 845/2015 a fost respins de 
membrii comisiei, cu majoritate de voturi (un vot împotrivă). Motivele 
respingerii de regăsesc în raportul comisiei. 

 
Referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – Plx 192/2016, 
membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea acesteia cu 
amendamente, care se regăsesc în raportul comisiei. 

 
În continuare, domnul preşedinte Adrian Solomon a precizat că 

propunerea legislativă pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea 
nr.53/2003 privind Codul Muncii - Plx 487/2015 a fost retrimisă comisiei de 
către Plenul Camerei Deputaţilor, pentru a fi discutată împreună cu 
propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 53/2003 
privind Codul Muncii - Plx 892/2015, întrucât ambele iniţiative legislative au 
ca obiect de reglementare completarea alin.(1) al art.139 din Legea 

nr.53/2003 - Codul muncii în sensul ca ziua de 24 ianuarie – Ziua Unirii 
Principatelor Române să fie instituită ca zi liberă nelucrătoare. 

În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei cât şi 
invitaţii. În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea cu amendamente a iniţiativei legislative cu 
nr. Plx 892/2015 şi respingerea iniţiativei legislative cu nr.Plx 487/2015 şi 
întocmirea unui singur raport, în conformitate cu prevederilor art.68 alin.(1) 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

 
Celelalte două proiecte aflate pe ordinea de zi au fost amânate pentru 

şedinţa următoare a comisiei. 
 
În ziua de 29 iunie 2016, lucrările au fost conduse de domnul deputat 

Adrian Solomon, preşedintele Comisiei. 
 
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - Plx 561/2009, 
a fost discutată împreună cu propunerea legislativă privind modificarea şi 
completarea articolului 58, alineatele (4) şi (10) din Legea nr.448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - Plx 
45/2015. 

În cadrul discuţiilor s-a menţionat că cele două iniţiative legislative au 
fost trimise pentru dezbatere pe fond Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială şi Comisiei pentru sănătate şi familie.  
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În finalul dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, adoptarea cu amendamente a propunerii legislative cu nr.Plx 
561/2009 şi respingerea propunerii legislative cu nr.Plx 45/2015. Totodată, 
membrii comisiei au hotărât întocmirea unui raport preliminar, în 
conformitate cu prevederilor art.68 alin.(1) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, şi transmiterea lui către Comisia pentru sănătate şi 
familie, urmând ca raportul comun să fie întocmit după finalizarea discuţiilor 
şi în cadrul acestei comisii. 

 
În ziua de 30 iunie 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 perioada vacanţei 
parlamentare. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (24) în zilele de 27 - 30 iunie 2016 a absentat domnul deputat Mircea 
Dolha (grup parlamentar PNL). 

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, 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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