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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 2 şi 3 septembrie 2015 

 
 
În zilele de 2 şi 3 septembrie 2015, Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.36/2014 privind modificarea şi completarea Legii nr.18/2014 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor 
activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru 
modificarea art.8 alin.(1) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim 
garantat - PLx 456/2014 

2. Proiect de Lege pentru completarea art.11 din Legea privind exercitarea 
unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri - PLx 96/2015 

3. Proiect de Lege pentru modificarea art.11 din Legea nr.52/2011 privind 
exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri - 
PLx 197/2015 

4. Proiect de Lege pentru completarea art.4 din Legea nr.52/2011 privind 
exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri - 
PLx 198/2015 

5. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.52/2011 privind 
exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri - 
PLx 240/2015 

6. Proiect de Lege pentru modificarea art.16 din Legea nr.44/1994 privind 
veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor 
de război - PLx 484/2015 

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 
6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice - Plx 
514/2015. 
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În data de 2 septembrie 2015, lucrările au fost conduse de domnul 
deputat Adrian Solomon, preşedintele comisiei. 

 
La dezbateri au participat ca invitaţi:  
- d-na Otilia Sava – Secretar de Stat, Ministerul Apărării Naţionale 
- d-l Ion Ghizdeanu - preşedintele Comisiei Naţionale de Prognoză. 
 
Dezbaterile au început cu prezentarea amendamentelor depuse la 

comisie la primul proiect înscris pe ordinea de zi. Membrii comisiei au 
solicitat amânarea discuţiilor şi prezentarea unui punct de vedere al 
Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
asupra amendamentelor depuse.  

De asemenea, s-a solicitat amânarea proiectelor aflate la pct. 2-5 pe 
ordinea de zi, toate având ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu 

caracter ocazional desfăşurate de zilieri. Supusă votului, propunerea de 
amânare a fost aprobată de membrii comisiei cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea art.16 din Legea nr.44/1994 

privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi 
văduvelor de război - PLx 484/2015 are ca obiect de reglementare 
modificarea art. 16 lit. a) din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război 

precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, în sensul introducerii posibilităţii, 
pentru veteranii de război şi văduvele de război care locuiesc în mediul 
rural, de a utiliza cele 12 călătorii interne la care au dreptul pe an fără a 
mai fi condiţionate de inexistenţa mijloacelor de transport pe calea ferată. 
 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu un amendament 
de tehnică legislativă. Forma adoptată de comisie se regăseşte în raportul 
întocmit. 
 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 
septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice - Plx 514/2015 
are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei Guvernului 

nr.105/1999, în sensul majorării indemnizaţiei lunare la 250 lei pentru 
fiecare an de persecuţie politică pentru categoriile de persoane 
persecutate din motive etnice, prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c), d) şi e), 
respectiv pentru persoanele care au fost refugiate, expulzate sau 
strămutate în altă localitate, care au făcut parte din detaşamentele de 
muncă forţată şi cele care au fost supravieţuitoare a trenului morţii. 
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De asemenea, se propune majorarea indemnizaţiei la 200 lei/lună în 
cazul soţului supravieţuitor al celui decedat din categoria persoanelor care 
au fost supravieţuitoare a trenului morţii sau au fost evacuate din locuinţa 
pe care o deţineau, precum şi în cazul soţului sau soţiei persoanei 
asasinate ori executate din motive etnice sau în urma masacrelor 
îndreptate împotriva populaţiei minoritare, dacă ulterior nu s-au 
recăsătorit.  

În urma analizării textului şi finalizării dezbaterilor, membrii comisiei 
au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea iniţiativei legislative. 
Motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 
 

În ziua de 3 septembrie 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 2 şi 3 septembrie 2015 a absentat 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, 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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