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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

PROCES-VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din 17 – 19 iunie 2014 

 

 

În perioada 17-19 iunie 2014, Comisia pentru muncă şi protecţie 

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

1. Propunere legislativă pentru scutirea de la plată a unor debite către 

bugetul asigurărilor sociale de stat - Plx 166/2014 

2. Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.223 din 

2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant 

profesionist din aviaţia civilă din România - Plx 612/2013 

3. Propunere legislativă pentru completarea art.55 al Legii nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice - Plx 149/2014 

4. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice - PLx 186/2014 

5. Proiect de Lege privind declararea zilei de început de an școlar - Zi 

liberă pentru părinţi - PLx 170/2014 

6. Propunere legislativă privind declararea Zilei Înălţării Domnului - Ziua 

Eroilor, sărbătoare naţionale legală, zi nelucrătoare - Plx 200/2014 

7. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.53/2003 privind 

Codul Muncii - Plx 214/2014 

8. Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.258/2007 

privind practica elevilor și studenţilor - PLx 281/2014 



9. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoaşterea meritelor 

personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor 

drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat - PLx 289/2014 

10. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 

privind Statutul funcţionarilor publici - PLx 293/2014 

11. Propunere legislativă pentru stimularea înfiinţării microîntreprinderilor 

de către cetăţenii români cu rezidenţă într-o ţară străină, care își 

restabilesc rezidenţa pe teritoriul României - Plx 313/2014. 

 

În data de 17 iunie 2014, lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Florin Iordache, preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

 d-l Levente Horvath Akos – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, 

Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

 d-na Ileana Ciutan – Preşedintele Casei Naţionale de Pensii 

Publice 

 d-na Georgeta Jugănaru – director, Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
 d-l Florin Maciu – general de brigadă, Ministerul Apărării 

Naţionale 

 d-l Florin Vasile – colonel, Ministerul Apărării Naţionale 

 d-na Irina Iliescu - Autoritatea Aeronautică Civilă Română  

 d-l Ilie Vişan – pilot-instructor, examinator,  Compartimentul 

Flotei AIRBUS 310 

 d-na Meri Marin – însoţitor de bord, pensionar 

 d-na Barbara Pituţ – însoţitor de bord, pensionar. 

 

 Propunerea legislativă pentru scutirea de la plată a unor debite către 

bugetul asigurărilor sociale de stat - Plx 166/2014 a fost trimisă pentru 

dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât şi Comisiei pentru buget, 

finanţe şi bănci. 
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În cadrul discuţiilor au fost formulate şi prezentate amendamente de 

natură tehnico-legislativă, care, supuse votului, au fost acceptate.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea propunerii legislative cu 

amendamente. Acestea se regăsesc în raportul comun întocmit.  

 

 Dezbaterile asupra propunerii legislative de modificare și completare 

a Legii nr.223 din 2007 privind Statutul personalului aeronautic civil 

navigant profesionist din aviaţia civilă din România - Plx 612/2013 au fost 

amânate, la solicitarea membrilor comisiei, pentru a fi analizate unele 

amendamente prezentate comisiei. 

 

Propunerea legislativă pentru completarea art.55 al Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - Plx 149/2014 a fost 

respinsă de membrii comisiei, cu majoritate de voturi (5 abţineri). 

Motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice - PLx 186/2014 a fost discutat de 

membrii comisiei în prezenţa reprezentanţilor Ministerului Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 

În cadrul discuţiilor a fost formulat un amendament de tehnică 

legislativă care, supus votului, a fost acceptat. De asemenea, au fost 

formulate amendamente care, supuse votului, au fost respinse. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi (3 voturi împotrivă şi 3 abţineri), adoptarea 

proiectului de lege cu amendamente, admise şi respinse. Acestea se 

regăsesc în raportul comisiei. 

 

 Propunerea legislativă privind declararea Zilei Înălţării Domnului - 

Ziua Eroilor, sărbătoare naţionale legală, zi nelucrătoare - Plx 200/2014 a 

fost respinsă de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. Motivele 

respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 
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 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.53/2003 privind 

Codul Muncii - Plx 214/2014 a fost respinsă de membrii comisiei, cu 

majoritate de voturi (o abţinere). Motivele respingerii se regăsesc în 

raportul comisiei. 

 

 Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoaşterea meritelor 

personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor 

drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat - PLx 289/2014 a fost trimis 

comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea pe fond 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 cu 
amendamente, redate în avizul comisiei. 

 

Celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi a comisiei au fost amânate 

pentru şedinţa următoare a comisiei. 

 

În data de 18 iunie 2014, lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Florin Iordache, preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

• d-l Levente Horvath Akos - Secretar de Stat, Ministerul Muncii, 

Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

• d-l senator Popa Constantin – iniţiator plx 170/2014. 

 

Proiectul de Lege privind declararea zilei de început de an școlar - Zi 

liberă pentru părinţi - PLx 170/2014 a fost trimis pentru dezbatere pe fond 

atât comisiei noastre, cât şi Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 

sport. 

În cadrul discuţiilor au fost prezentate amendamente care, supuse 

votului, au fost acceptate. De asemenea, a fost prezentat raportul 

preliminar al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, în care 
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se precizează că membrii acestei comisii au hotărât respingerea 

proiectului de lege. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei noastre au hotărât, 

cu majoritate de voturi (un vot împotrivă şi 6 abţineri), aprobarea 

proiectului de lege cu amendamente şi transmiterea unui raport preliminar 

cu soluţia adoptată către Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 

sport, în vederea reexaminării şi finalizării dezbaterilor. 

 

 Proiectul de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.258/2007 

privind practica elevilor și studenţilor - PLx 281/2014 a fost transmis 

comisiei pentru avizare, dezbaterea pe fond fiind de competenţa Comisiei 

pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi 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 
prezentată de iniţiatori. 
 

 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii 

nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici - PLx 293/2014 a fost 

transmis comisiei pentru avizare, dezbaterea pe fond fiind de competenţa 

Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi (2 abţineri), avizarea negativă a proiectului de lege. 

 

 Propunerea legislativă pentru stimularea înfiinţării 

microîntreprinderilor de către cetăţenii români cu rezidenţă într-o ţară 

străină, care își restabilesc rezidenţa pe teritoriul României - Plx 313/2014 

a fost transmis comisiei pentru avizare, dezbaterea pe fond fiind de 

competenţa Comisiei pentru industrii şi servicii. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de  voturi, avizarea negativă a propunerii legislative. 
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În ziua de 19 iunie 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 (23), în zilele de 17, 18 şi 19 iunie 2014 au absentat doamna 

deputat Plumb Rovana (grup parlamentar PSD) – ministru şi domnul 

deputat Anton Marin (grup parlamentar PNL). 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Iordache 

Florin – preşedinte, Solomon Adrian şi Vladu Iulian – vicepreşedinţi, Găină 

Mihăiţă şi Pocora Cristina-Ancuţa – secretari, Amet Varol, Axente Ioan, 

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

Dorel, Delureanu Virgil, Dumitrache Ileana-Cristina, Galan Constantin, 

Iane Daniel, Kerekes Károly, Orban Ludovic, Sefer Cristian-George, 

Stativă Irinel-Ioan, Stoica Mihaela,  Tudorie Violeta. 

 

  
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

 Florin Iordache    Mihăiţă Găină 

      

 
 
 
 

 
 
 
Întocmit, 
Expert parlamentar Lidia Vlădescu 
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