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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 25, 26 şi 27 noiembrie 2014 

 

 

În perioada 25 - 27 noiembrie 2014, Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.540/2002 privind casele 

de ajutor reciproc ale pensionarilor - PLx 69/2014 

2. Propunere legislativă pentru modificarea art.58 din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - Plx 252/2014 

3. Proiect de Lege privind declararea zilei de 1 octombrie - Ziua 

Bunicilor - PLx 447/2014 

4. Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) şi (2) ale art.135 

din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate 

privat - Plx 450/2014 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.37/2014 pentru modificarea şi completarea art.13 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.103/2013 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte 

măsuri în domeniul cheltuielilor publice - PLx 464/2014. 

 

În data de 25 noiembrie 2014, lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Adrian Solomon, vicepreşedinte al comisiei. 

 



La dezbateri au participat ca invitaţi:  

• d-na Otilia Sava – Secretar de Stat, Ministerul Apărării Naţionale 

• d-na Ileana Ciutan – preşedinte, Casa Naţională de Pensii Publice 

• d-na Maria Leancă – şef serviciu, Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice  

• d-l Ion Vasile – şef serviciu, Ministerul Apărării Naţionale 

• d-l Georgică Bădărău – Secretar general, Federaţia Naţională 

„Omenia” 

• d-l Ion Stăiculescu – consilier juridic, Federaţia Naţională „Omenia” 

• d-na Vasilica Steliana Miron – senator, iniţiator plx 447/2014. 

 

 În deschiderea lucrărilor, doamna deputat Cristina Pocora a solicitat 

transmiterea unei adrese către ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale 

şi persoanelor vârstnice, în temeiul art.54 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a 

veni în faţa comisiei în vederea prezentării unui raport de activitate şi a 

strategiei Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 

Vârstnice.  

 

În continuarea lucrărilor, a fost discutat proiectul de Lege pentru 

modificarea Legii nr.540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale 

pensionarilor - PLx 69/2014.  

În cadrul discuţiilor s-a precizat că proiectul de lege a fost transmis 

pentru dezbatere pe fond atât Comisiei pentru muncă şi protecţie socială 

cât şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Doamna Ileana Ciutan, preşedintele Casei Naţionale de Pensii 

Publice a solicitat membrilor comisiei să amâne dezbaterea acestui proiect 

de lege, cu o săptămână, pentru a analiza motivele pentru care Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi a adoptat o soluţie de respingere a 

proiectului de lege, transmisă Comisiei pentru muncă şi protecţie socială 

printr-un raport preliminar. 

 

 
2/5



 Domnul deputat Adrian Solomon a propus adoptarea proiectului de 

lege în forma prezentată şi transmiterea acestei soluţii Comisiei juridice, 

de disciplină şi imunităţi, în vederea stabilirii unei şedinţe comune, ţinând 

cont de soluţiile diferite adoptate de cele două comisii sesizate cu 

dezbaterea pe fond a proiectului. 

 Doamna deputat Cristina Pocora a considerat că amânarea 

dezbaterilor este oportună, pentru a lămuri aspectele juridice invocate în 

raportul preliminar al Comisiei juridice, de discplină şi imunităţi, apreciind 

că nu este eficient să ne grăbim şi să adoptăm eventuale prevederi care 

nu sunt în regulă şi nu sunt corelate cu procedurile de executare silită 

stabilite prin Codul de procedură civilă. 

 Supusă votului, propunerea de amânare a dezbaterilor a fost 

acceptată de membrii comisiei cu unanimitate de voturi. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea art.58 din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - Plx 252/2014 a fost 

trimisă comisiei pentru dezbatere pe fond. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi (2 abţineri), respingerea iniţiativei legislative. 

Motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

 Proiectul de Lege privind declararea zilei de 1 octombrie - Ziua 

Bunicilor - PLx 447/2014 a fost prezentat de către doamna senator 

Vasilica Steliana Miron, în calitate de iniţiator.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi (3 voturi împotrivă şi o abţinere), respingerea 

proiectului de lege. Motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

 Dezbaterile asupra propunerii legislative pentru completarea alin.(1) 

şi (2) ale art.135 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii 

administrate privat - Plx 450/2014 au fost amânate o săptămână, la 

solicitarea iniţiatorului, întrucât domnia sa nu a putut participa la discuţii. 
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Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.37/2014 pentru modificarea şi completarea art.13 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.103/2013 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri 

în domeniul cheltuielilor publice - PLx 464/2014, a fost trimis pentru 

dezbatere pe fond atât Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cât şi 

Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.  

În cadrul discuţiilor s-a precizat că membrii Comisiei pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională au hotărât adoptarea proiectului de 

lege în forma prezentată, soluţia fiind transmisă comisiei noastre printr-un 

raport preliminar. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, întocmirea unui raport comun de adoptare a 

proiectului de lege în forma prezentată de Senat. 

 

În zilele de 26 şi 27 noiembrie 2014, 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 25 noiembrie 2014 au absentat domnul deputat 

Florin Iordache (grup parlamentar PSD) – delegaţie, domnul deputat 

Kerekes Károly (grup parlamentar UDMR) – delegaţie şi doamna deputat 

Rovana Plumb (grup parlamentar PSD) – ministru. 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Adrian 

Solomon, Iulian Vladu şi Cristina-Ancuţa Pocora – vicepreşedinţi, Mihăiţă 

Găină şi Daniel Iane – secretari, Varol Amet, Marin Anton, Ioan Axente, 

Mihai Baltă, Claudia Boghicevici, Andrei-Răzvan Condurăţeanu, Dorel 

Covaci, Virgil Delureanu, Mircea Dolha, Ileana-Cristina Dumitrache,  

Romeo Florin Nicoară, Ludovic Orban, Cristian-George Sefer, Irinel-Ioan 

Stativă, Mihaela Stoica, Violeta Tudorie. 
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Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (24) în zilele de 26 şi 27 noiembrie 2014 au absentat domnul 

deputat Kerekes Károly (grup parlamentar UDMR) – delegaţie şi doamna 

deputat Rovana Plumb (grup parlamentar PSD) – ministru. 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Florin 

Iordache – preşedinte, Cristina-Ancuţa Pocora, Adrian Solomon şi Iulian 

Vladu – vicepreşedinţi, Mihăiţă Găină şi Daniel Iane – secretari, Varol 

Amet, Marin Anton, Ioan Axente, Mihai Baltă, Claudia Boghicevici, Andrei-

Răzvan Condurăţeanu, Dorel Covaci, Virgil Delureanu, Mircea Dolha, 

Ileana-Cristina Dumitrache, Romeo Florin Nicoară, Ludovic Orban, 

Cristian-George Sefer, Irinel-Ioan Stativă, Mihaela Stoica, Violeta Tudorie. 

 

  
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

 Florin IORDACHE   Mihăiţă GĂINĂ 

      

 

 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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