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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 1, 2, 3 şi 4 iulie 2014 

 
 
În perioada 1-4 iulie 2014, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Propunere legislativă pentru modificarea art.331 din Legea 

nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și 
stimularea ocupării forţei de muncă - Plx 626/2013 

2. Propunere legislativă privind protecţia drepturilor persoanelor 
vârstnice - Plx 648/2013 

3. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - Plx 
150/2014 

4. Propunere legislativă privind facilităţile acordate elevilor -cazuri 
sociale pentru transportul public în comun - Plx 198/2014 

5. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forţei de 
muncă - Plx 205/2014 

6. Propunere legislativă privind instituirea unor măsuri de protectie 
și susţinere a elevilor încadraţi în muncă pe perioada vacanţei de 
vară - Plx 215/2014 

7. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.139 din 
Legea 53/2003 -Codul muncii, republicată - Plx 216/2014 

8. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii - Plx 221/2014 



9. Propunere legislativă pentru modificarea art.58 din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - Plx 
252/2014 

10. Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 
nr.448/2006 privind protecţia și promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap - Plx 29/2014  

11. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.448/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare 
privind protecţia și promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap - Plx 148/2014 

12. Proiect de Lege privind administrarea creanţelor bugetare 
reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor 
teritoriale de muncă - PLx 73/2014 

13. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă 
nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul 
cheltuielilor publice - Plx 247/2014 

14. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) și (5) al art.90 
din Legea nr.188/1999, republicată, privind Statutul funcţionarilor 
publici - Plx 219/2014 

15. Propunere legislativă privind instituirea asistentului responsabil de 
relaţia cu cetăţenii vârstnici - Plx 232/2014 

16. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru 
transportul intern - Plx 259/2014 

17. Elaborarea şi adoptarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 

 
În data de 1 iulie 2014, lucrările au fost conduse de domnul deputat 

Florin Iordache, preşedintele comisiei. 
 
La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Ciprian Dragomir – Inspector General de Stat, Inspecţia Muncii 
- d-na Georgeta Jugănaru – director, Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice  
- d-na Adina Mihuk - consilier superior, Ministerul Finanţelor Publice. 
 
 Propunerea legislativă privind facilităţile acordate elevilor - cazuri 
sociale pentru transportul public în comun - Plx 198/2014 a fost respinsă 
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de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. Motivele respingerii se 
regăsesc în raportul comisiei. 

 
 Dezbaterile asupra propunerii legislative pentru modificarea art.58 
din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - Plx 
252/2014 au fost amânate, la solicitarea membrilor comisiei. 
 
 Proiectul de Lege privind administrarea creanţelor bugetare 
reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale 
de muncă - PLx 73/2014 a fost trimis pentru dezbatere pe fond atât 
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cât şi Comisiei pentru buget, 
finanţe şi bănci. Cele două comisii au întocmit un raport comun de 
adoptare a proiectului de lege în forma prezentată de Senat, însă plenul 
Camerei Deputaţilor a hotărât retrimiterea proiectului la comisii, în 
vederea reexaminării. 
 În urma reanalizării textului şi a documentelor însoţitoare, membrii 
comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, menţinerea soluţiei iniţiale, 
urmând ca raportul comun suplimentar să fie întocmit după finalizarea 
dezbaterilor şi în cadrul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 
 
 În finalul şedinţei, a fost prezentat membrilor comisiei proiectul de 
Regulament de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru muncă şi 
protecţie socială. S-a propus amânarea dezbaterilor pentru şedinţele 
comisiei din luna august. Supusă votului, propunerea de amânare a fost 
acceptată cu unanimitate de voturi. 

 
În data de 2 iulie 2014, lucrările au fost conduse de domnul deputat 

Florin Iordache, preşedintele comisiei. 
 
La dezbateri a participat ca invitat, doamna Daniela Juravlea – 

director în cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice. 
  
 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.448/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare privind 
protecţia și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - Plx 
148/2014 a fost trimisă pentru dezbatere pe fond atât Comisiei pentru 
muncă şi protecţie socială cât şi Comisiei pentru sănătate şi familie. 
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 În urma finalizării discuţiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi, respingerea iniţiativei legislative, urmând ca raportul 
comun să fie întocmit după finalizarea dezbaterilor şi în cadrul Comisiei 
pentru sănătate şi familie. Motivele respingerii au fost prezentate în 
raportul preliminar întocmit şi transmis Comisiei pentru sănătate şi 
familie. 
 
 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2) și (5) al art.90 din 
Legea nr.188/1999, republicată, privind Statutul funcţionarilor publici - Plx 
219/2014 a fost transmisă pentru dezbatere pe fond atât Comisiei pentru 
muncă şi protecţie socială cât şi Comisiei pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 
 În urma finalizării discuţiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, respingerea iniţiativei legislative, urmând ca 
raportul comun să fie întocmit după finalizarea dezbaterilor şi în cadrul 
celorlalte două comisii sesizate cu dezbaterea pe fond. Motivele respingerii 
au fost prezentate în raportul preliminar întocmit şi transmis Comisiei 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisiei juridice, 
de disciplină şi imunităţi. 
 

În data de 3 iulie 2014, lucrările au fost conduse de domnul deputat 
Florin Iordache, preşedintele comisiei. 

 
La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-na Daniela Juravlea – director, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor Vârstnice  

- d-na Tania Grigore – director, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor Vârstnice  

- d-na Georgeta Jugănaru – director, Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice  

- d-na Marcela Dumitraş – şef serviciu, Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice  

- d-na Antoaneta Neagoe Marusec – şef serviciu, Ministerul Finanţelor 
Publice 

- d-na Adina Mihuk – consilier superior, Ministerul Finanţelor Publice. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea art.331 din Legea 

nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea 
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ocupării forţei de muncă - Plx 626/2013, a fost retrimisă comisiei de către 
plenul Camerei Deputaţilor, în vederea reexaminării. 
 În cadrul discuţiilor, membrii comisiei au propus amânarea 
dezbaterilor pentru şedinţele comisiei din luna august. Supusă votului, 
propunerea de amânare a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 
 
 Propunerea legislativă privind protecţia drepturilor persoanelor 
vârstnice - Plx 648/2013 a fost retrimisă comisiei de către plenul Camerei 
Deputaţilor, în vederea reexaminării.  
 În urma reanalizării textului şi a documentelor însoţitoare, membrii 
comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (un vot împotrivă şi 3 
abţineri), menţinerea soluţiei iniţiale, de respingere a propunerii 
legislative. Motivele respingerii se regăsesc în rapoartele comisiei. 

 
 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - Plx 150/2014 a fost 
respinsă de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. Motivele 
respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 
 Dezbaterile asupra propunerii legislative pentru completarea Legii 
nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea 
ocupării forţei de muncă - Plx 205/2014 au fost amânate pentru şedinţele 
comisiei din luna august.  

 
 Dezbaterile asupra propunerii legislative privind instituirea unor 
măsuri de protectie și susţinere a elevilor încadraţi în muncă pe perioada 
vacanţei de vară - Plx 215/2014 au fost amânate pentru şedinţele comisiei 
din luna august.  
 

Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.139 din 
Legea 53/2003 -Codul muncii, republicată - Plx 216/2014 a fost respinsă 
de membrii comisiei cu majoritate de voturi (un vot împotrivă). Motivele 
respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 
 
 
 
 Dezbaterile asupra propunerii legislative privind instituirea 
asistentului responsabil de relaţia cu cetăţenii vârstnici - Plx 232/2014 au 
fost amânate pentru şedinţele comisiei din luna august.  
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În data de 4 iulie 2014, lucrările au fost conduse de domnul deputat 

Florin Iordache, preşedintele comisiei. 
 
La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-na Daniela Juravlea – director, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor Vârstnice  

- d-na Georgeta Jugănaru – director, Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice  

- d-l Fănel Mitea – director, Ministerul Finanţelor Publice 
- d-l Marius Răduţ – expert, Ministerul Finanţelor Publice. 

 
 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii - Plx 221/2014 a fost 
respinsă de membrii comisiei cu majoritate de voturi (2 abţineri). Motivele 
respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 
 
 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii 
nr.448/2006 privind protecţia și promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap - Plx 29/2014 a fost trimisă pentru dezbatere pe fond atât 
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cât şi Comisiei pentru sănătate 
şi familie. Cele două comisii au întocmit un raport comun de respingere a 
iniţiativei legislative, însă plenul Camerei Deputaţilor a hotărât 
retrimiterea proiectului la comisii, în vederea reexaminării. 
 În urma reanalizării textului şi a documentelor însoţitoare, membrii 
celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi (o abţinere), 
menţinerea soluţiei iniţiale, de respingere a propunerii legislative. Motivele 
respingerii se regăsesc în raportul comun suplimentar întocmit. 
 
 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă 
nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în 
anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice - Plx 
247/2014 a fost trimisă pentru dezbatere pe fond atât Comisiei pentru 
muncă şi protecţie socială, cât şi Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 
 
 În urma finalizării discuţiilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, respingerea iniţiativei legislative. Motivele respingerii 
se regăsesc în raportul comun întocmit. 
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 Dezbaterile asupra propunerii legislative pentru modificarea și 
completarea Legii nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor 
pentru transportul intern - Plx 259/2014 au fost amânate pentru şedinţele 
comisiei din luna august.  
 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (23) în zilele de 1, 2, 3 şi 4 iulie 2014 a absentat doamna deputat 
Plumb Rovana (grup parlamentar PSD) - ministru. 

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, Anton Marin, 
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, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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