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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

PROCES-VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din 23 şi 25 iunie 2015 

 

 

În zilele de 23 şi 25 iunie 2015, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Propunere legislativă privind protejarea şi sprijinirea familiilor afectate 

de emisiile de substanțe nocive provenite din extracțiile de țiței din 
zona Suplacu de Barcău - Plx 59/2014 

2. Proiect de Lege pentru ratificarea Convenţiei privind munca în domeniul 
maritim (MLC 2006), adoptată la 23 februarie 2006 la Geneva la cea 
de-a 94-a sesiune a Organizaţiei Internaţionale a Muncii precum şi a 
Amendamentelor din 2014 la Convenţia privind munca în domeniul 
maritime (MLC 2006), aprobate în cadrul celei de-a 103-a sesiuni a 
Organizaţiei Internaţionale a Muncii la Geneva, la 11 iunie 2014 - PLx 
491/2015 

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.36 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în 
domeniul cheltuielilor publice - PLx 479/2015 

4. Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.217/2003 pentru 
prevenirea şi combaterea violenţei în familie - PLx 453/2015 

5. Proiect de Lege privind realizarea unor venituri suplimentare de către 
unităţile medicale publice - PLx 457/2015 

6. Propunere legislativă pentru completarea art.13 din Ordonanţa 
Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, 
aprobată prin Legea nr.103/2012 - Plx 465/2015 

7. Propunere legislativă privind anularea contribuţiei de asigurări sociale 
de sănătate pentru anumite venituri din investiţii a persoanelor fizice - 
Plx 469/2015 
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8. Proiect de Lege privind anularea unor obligaţii fiscale - PLx 476/2015  
9. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.248/2013 

privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social - PLx 
354/2015 

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

 
În data de 23 iunie 2015, începând cu ora 10.00, lucrările au 

fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, preşedintele comisiei. Au 
fost discutate proiectele înscrise la pct.1-8 în ordinea de zi. 

 
La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-na Ileana Ciutan – Preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice 
- d-l Dragoş Pelmuş – secretar general, Departamentul pentru Egalitatea 

de Şanse între Femei şi Bărbaţi din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

- d-l Dan Moldovan – consilier afaceri europene, Ministerul Muncii, 
Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 

 
Referitor la propunerea legislativă privind protejarea şi sprijinirea 

familiilor afectate de emisiile de substanțe nocive provenite din extracțiile 
de țiței din zona Suplacu de Barcău - Plx 59/2014, s-a precizat că aceasta 
a fost aprobată de membrii comisiei, cu amendamente, într-o şedinţă 
anterioară, însă, la întocmirea raportului, s-a constatat că unele 
amendamente adoptate de comisiei nu respectă normele de tehnică 
legislativă şi este necesară reanalizarea lor. Ca urmare, textele în cauză 
au fost reformulate şi supuse din nou dezbaterilor. Astfel, în urma 
reanalizării textului propunerii legislative, inclusiv a amendamentelor 
formulate, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
adoptarea propunerii legislative cu amendamente. Amendamentele se 
regăsesc în raportul comisiei. 

 
Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei privind munca în 

domeniul maritim (MLC 2006), adoptată la 23 februarie 2006 la Geneva la 
cea de-a 94-a sesiune a Organizaţiei Internaţionale a Muncii precum şi a 
Amendamentelor din 2014 la Convenţia privind munca în domeniul 
maritime (MLC 2006), aprobate în cadrul celei de-a 103-a sesiuni a 
Organizaţiei Internaţionale a Muncii la Geneva, la 11 iunie 2014 - PLx 
491/2015 a fost trimisă comisiei pentru dezbatere pe fond.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată. 
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Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.36 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri 
în domeniul cheltuielilor publice - PLx 479/2015 a fost trimis pentru 
dezbatere pe fond Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei 
pentru buget, finanţe şi bănci.  

În urma finalizării dezbaterilor în cadrul celor două comisii, proiectul 
de lege a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma prezentată de 
Senat. 
 

Proiectul de Lege privind modificarea Legii nr.217/2003 pentru 
prevenirea şi combaterea violenţei în familie - PLx 453/2015 a fost trimis 
comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi. 

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

Proiectul de Lege privind realizarea unor venituri suplimentare de 
către unităţile medicale publice - PLx 457/2015 a fost trimis comisiei 
pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru 
sănătate şi familie. 

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

Propunerea legislativă pentru completarea art.13 din Ordonanţa 
Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, 
aprobată prin Legea nr.103/2012 - Plx 465/2015 a fost trimisă comisiei 
pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru 
sănătate şi familie. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea negativă a propunerii legislative. 
 

Propunerea legislativă privind anularea contribuţiei de asigurări 
sociale de sănătate pentru anumite venituri din investiţii a persoanelor 
fizice - Plx 469/2015 a fost trimisă comisiei pentru avizare, dezbaterea 
fondului fiind de competenţa Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (o abţinere), avizarea negativă a propunerii 
legislative. 
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Proiectul de Lege privind anularea unor obligaţii fiscale - PLx 
476/2015, a fost trimis comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind 
de competenţa Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 

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

În data de 23 iunie 2015, începând cu ora 14.00, lucrările au 
fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, preşedintele comisiei. Au 
fost discutate proiectele înscrise la pct.9-10 în ordinea de zi. 

 
La dezbateri au participat:  

- d-na Alexandra Patricia Braica – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, 
Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice  

- d-na deputat Aurelia Cristea deputat – iniţiator PLx 354/2015. 
 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi 
Social - PLx 354/2015 a fost trimis pentru dezbatere pe fond Comisiei 
pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare. Cele două comisii au aprobat proiectul de lege cu 
amendamente, însă plenul Camerei Deputaţilor a hotărât, în şedinţa din 17 
iunie 2015, retrimiterea acestuia la comisii, în vederea reanalizării 
textului. 

Astfel, membrii comisiei noastre au reluat dezbaterile şi au hotărât, 
cu unanimitate de voturi, aprobarea proiectului de lege cu amendamente. 
Forma adoptată de comisie a fost transmisă Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare, în vederea finalizării dezbaterilor şi în 
cadrul acestei comisii. 
 

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. Cele 
două comisii au respins iniţiativa legislativă, însă plenul Camerei 
Deputaţilor a hotărât, în şedinţa din 17 iunie 2015, retrimiterea acesteia la 
comisii, în vederea reanalizării textului. 

Astfel, membrii comisiei noastre au reluat dezbaterile şi au hotărât, 
cu majoritate de voturi (o abţinere), aprobarea iniţiativei legislative cu 
amendamente. Forma adoptată de comisie a fost transmisă Comisiei 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, în vederea 
finalizării dezbaterilor şi în cadrul acestei comisii. 
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În ziua de 25 iunie 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 23 şi 25 iunie 2015 au absentat domnul deputat 
Mircea Dolha (grup parlamentar PNL) şi doamna deputat Rovana Plumb 
(grup parlamentar PSD) - ministru. 

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, 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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