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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor comisiei din 27 şi 29 octombrie 2015 

 

 
În ziua de 27 octombrie 2015, începând cu ora 12, Comisia pentru 

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

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

2. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.211/2012 privind 
aprobarea OG 8/2011 pentru modificarea şi completarea legislaţiei 
cu privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor 
de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor 
de război - Plx 612/2015 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.26/2015 pentru completarea art.12 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 654/2015 

4. Propunere legislativă privind industria naţională de apărare - Plx 
598/2015 

5. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.9 din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.93/2012 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară - 
Plx 600/2015  

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.30/2015 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 
fondurilor externe nerambursabile - PLx 687/2015 

7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.36/2015 
pentru aprobarea participării Ministerului Afacerilor interne, prin 
Jandarmeria Română, la Centrul de Excelenţă NATO pentru Operaţii 
de Stabilitate - PLx 688/2015 

8. Proiect de Lege pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Sechestrate şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative - PLx 693/2015 
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9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.139/1995 Legea Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România -  
Plx 699/2015 

10. Propunere legislativă privind folosirea documentelor create anterior 
anului 1990 care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României 
depuse spre păstrare permanent la Arhivele Naţionale şi care conţin 
marcaje de informaţii clasificate - Plx 710/2015. 
 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele comisiei. 
 

La dezbateri au participat ca invitaţi: 
• d-na Sirma Caraman - Secretar de Stat, Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice 
• d-l Sorin Encuţescu – Secretar de Stat, Ministerul Economiei, 

Comerțului şi Turismului 
• d-na Daniela Lenuţa Moroşanu – secretar general adjunct,  Ministerul 

Muncii, Familiei, Protecţii Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
• d-na Irina Alexe – secretar general adjunct, Ministerul Afacerilor 

Interne 
• d-l  Cătălin Stegăroiu – director, Ministerul Afacerilor Interne 
• d-na Oana Marie Arat – director, Ministerul Fondurilor Europene 
• d-l Cornel Coca-Constantinescu  – prim-vicepreşedinte, Autoritatea 

de Supraveghere Financiară 
• d-na Marie Jeanne Ghigea – consilier, Ministerul Fondurilor Europene 
• d-l senator Vegh Alexandru – iniţiator plx 556/2015. 

 
La începutul dezbaterilor, domnul preşedinte Adrian Solomon a 

propus amânarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici - PLx 
556/2015, aflat la pct.1 în ordinea de zi, până spre finalul şedinţei, la 
solicitarea reprezentanţilor Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, pentru ca aceştia să ajungă la dezbateri. 
Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.211/2012 privind 

aprobarea OG 8/2011 pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu 
privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de 
călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de 
război - Plx 612/2015, are ca obiect de reglementare abrogarea unor 
dispoziţii potrivit cărora pe cardul de sănătate, emis de către Casa 
Naţională de Asigurări de Sănătate, să fie înscrise date cu privire la 
numărul călătoriilor gratuite de care beneficiază această categorie socială. 
Având în vedere faptul că nu a fost stabilită procedura de utilizare în acest 
sens a acestor carduri, reprezentanţii Ministerului Transporturilor au 
solicitat amânarea dezbaterii acestei iniţiative legislative, pentru a găsi o 
formulă de reglementare a situaţiei create. Propunerea de amânare a fost 
acceptată cu unanimitate de voturi. 
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Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.26/2015 pentru completarea art.12 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 654/2015, are ca obiect de reglementare crearea 
cadrului legal privind actualizarea alocaţiei valorice pentru drepturile de 
hrană, a valorii financiare anuale a normelor de echipare, precum şi a 
valorii financiare a drepturilor de echipament, potrivit normelor legale în 
vigoare, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget.  

În cadrul discuţiilor s-a precizat că proiectul de lege a fost trimis 
pentru dezbatere pe fond Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi 
Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei noastre au hotărât, 
cu majoritate de voturi (o abţinere), adoptarea proiectului de lege în 
forma prezentată de Senat şi transmiterea soluţiei adoptate către Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci, urmând ca întocmirea raportului comun să 
se realizeze după finalizarea discuţiilor şi în cadrul acestei comisii. 

 
Propunerea legislativă privind industria naţională de apărare - Plx 

598/2015, având ca obiect de reglementare crearea unui nou cadru legal 
privind industria de apărare, respectiv organizarea sectorului pe domenii 
de activitate strategice, inclusiv de participare la activităţiile industriei 
europene de apărare, a fost trimisă comisiei pentru avizare, dezbaterea 
fondului fiind de competenţa Comisiei pentru industrii şi servicii şi Comisiei 
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (3 abţineri), avizarea favorabilă a propunerii 
legislative. 

  
Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.9 din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.93/2012 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară - Plx 
600/2015, având ca obiect de reglementare stabilirea unor noi condiţii pe 
care trebuie să le îndeplinească membrii consiliului A.S.F. pentru a ocupa o 
asemenea funcţie, a fost trimisă comisiei pentru avizare, dezbaterea 
fondului fiind de competenţa Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi 
Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (o abţinere), avizarea negativă a propunerii 
legislative. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.30/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul fondurilor externe nerambursabile - PLx 687/2015 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 
majoritate de voturi (2 abţineri), avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 



 

4/5

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.36/2015 pentru aprobarea participării Ministerului Afacerilor interne, 
prin Jandarmeria Română, la Centrul de Excelenţă NATO pentru Operaţii 
de Stabilitate - PLx 688/2015, având ca obiect de reglementare aprobarea 
participării Ministerului Afacerilor Interne, prin Jandarmeria Română, la 
Centrul de Excelenţă NATO pentru Operaţii de Stabilitate, precum şi plata 
cotizaţiei financiare la respectivul centru, 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 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma 
adoptată de Senat. 

 
Dezbaterile asupra proiectului de Lege pentru înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor 
Sechestrate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative - 
PLx 693/2015 au fost amânate, la solicitarea membrilor comisiei. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.139/1995 Legea Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România - Plx 
699/2015 are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România nr.139, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul instituirii unui timbru roşu, în valoare de 
1 leu, care se va adăuga la preţul de vânzare al produselor din cadrul 
evenimentelor culturare, sportive, de divertisment, precum şi la 
cumpărarea truselor medicale de prim-ajutor şi a truselor medicale auto, 
fondurile astfel colectate fiind virate în contul Societăţii Naţionale de Cruce 
Roşie din România. Această propunere legislativă 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 folosirea documentelor create anterior 

anului 1990 care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României 
depuse spre păstrare permanent la Arhivele Naţionale şi care conţin 
marcaje de informaţii clasificate - Plx 710/2015 are ca obiect de 
reglementare crearea cadrului juridic pentru înlesnirea folosirii 
documentelor întocmite anterior anului 1990, care conţin marcaje de 
informaţii clasificate, depuse sau preluate spre păstrare permanentă de 
Arhivele Naţionale. Această propunere legislativă a fost trimisă comisiei 
pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru 
cultură, arte, mijloace de informare în masă. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea negativă a propunerii legislative. 
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Dezbaterile asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii 
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici - PLx 556/2015 au fost 
amânate, la solicitarea membrilor comisiei, întrucât nu există un punct de 
vedere unitar al Guvernului, doar opinii ale ministerelor implicate în 
aplicarea acestei legi. 

 
În ziua de 29 octombrie 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 27 şi 29 octombrie 2015 au absentat doamna 
deputat Ileana Cristina Dumitrache (grup parlamentar PSD) 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, Mircea Dolha, 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 Decebal Stănescu 
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