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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor comisiei din 20 şi 22 octombrie 2015 

 

 
În ziua de 20 octombrie 2015, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea Consiliului 

Naţional pentru Competitivitate - Plx 592/2015 
2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.30/2015 privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului 
de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze 
cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 
2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii - PLx 640/2015 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.33/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul feroviar - PLx 641/2015 

4. Proiect de Lege privind promovarea demnităţii umane şi toleranţei faţă 
de diferenţele de grup - PLx 649/2015 

5. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii - PLx 656/2015 

6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.35/2015 
privind reorganizarea activităţii de inspecţie pentru clasificarea 
carcaselor, funcţionarea sistemului de clasificare a carcaselor de 
bovine, porcine şi ovine, monitorizarea şi raportarea preţurilor acestora 
- PLx 662/2015. 

 
În data de 20 octombrie 2015, lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Mihai Baltă, vicepreşedinte al comisiei. 
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La dezbateri au participat: 
- d-l Mihai Albulescu - Secretar de Stat, Ministerul Energiei, 

Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri 
- d-l Ioan Aurel Stanciu – Secretar de Stat, Ministerul Transporturilor 
- d-l Liviu Stancu – Secretar de Stat, Ministerul Justiţiei 
- d-l Liviu Fetic – manager public, Ministerul Economiei 
- d-l Ion Gibescu – director, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
- d-na Mihaela Preda – şef serviciu, Ministerul Energiei, 

Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri 
- d-na Rodica Petrică – şef serviciu, Ministerul Transporturilor 
- d-l Cătălin Ionescu – consilier, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
- d-na Ileana Petre – consilier, Ministerul Justiţiei. 
 

La începutul şedinţei, domnul deputat Mihai Baltă, vicepreşedinte al 
comisiei, a propus completarea ordinii de zi cu proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.27/2015 pentru 

completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.83/2014 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi 

alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi pentru stabilirea unor 

măsuri bugetare- - PLx 655/2015 şi înscrierea lui la punctul 1 pe ordinea 
de zi. Supuse votului, propunerile au fost acceptate cu unanimitate de 
voturi. 

Astfel, în cadrul dezbaterilor 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. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2014, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr.71/2015, stabilindu-se o creştere 
salarială de până la 12% pentru personalul angajat în unităţile publice 
locale, cu încadrarea cheltuielilor de personal în limita bugetului aprobat şi 
în limita plafonului de cheltuieli de personal repartizat conform legii. De 
asemenea, se majorează cu 12%  cuantumul brut al salariilor de bază şi 
cuantumul sporurilor de care beneficiază personalul nedidactic din unităţile 
de învăţământ preuniversitar de stat, unităţile conexe ale învăţământului 
preuniversitar, instituţiile de învăţământ superior de stat şi din bibliotecile 
centrale universitare.  

În cadrul discuţiilor au fost prezentate amendamente care, supuse 
votului, au fost admise. De asemenea, au fost prezentate amendamente 
care, în urma votului, au fost respinse.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (2 voturi pentru şi 2 împotrivă), adoptarea proiectului 
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de lege cu amendamente şi transmiterea soluţiei adoptate către Comisia 
pentru buget, urmând ca întocmirea raportului comun să se realizeze după 
finalizarea discuţiilor şi în cadrul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 

 
Referitor la propunerea legislativă privind organizarea şi 

funcţionarea Consiliului Naţional pentru Competitivitate - Plx 592/2015,  
s-a precizat că iniţiatorii au cerut o amânare a dezbaterilor. Supusă 
votului, propunerea de amânare a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.30/2015 privind unele măsuri pentru implementarea 
mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii 
de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru 
perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii - PLx 640/2015 a 
fost trimis comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competenţa Comisiei pentru industrii şi servicii. 

În urma finalizării discuţiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (4 abţineri), avizarea favorabilă a proiectului de lege, 
în forma prezentată de Senat.  

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.33/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul feroviar - PLx 641/2015 a fost trimis comisiei 
pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru 
transporturi şi infrastructură.  

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

 
Proiectul de Lege privind promovarea demnităţii umane şi toleranţei 

faţă de diferenţele de grup - PLx 649/2015 a fost trimis comisiei pentru 
avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (4 împotrivă), avizarea favorabilă a proiectului de lege 
în forma adoptată de Senat. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii - PLx 656/2015 a fost trimis comisiei pentru 
avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru sănătate 
şi familie. 
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (o abţinere), avizarea favorabilă a proiectului de lege, 
în forma adoptată de Senat. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.35/2015 privind reorganizarea activităţii de inspecţie pentru clasificarea 
carcaselor, funcţionarea sistemului de clasificare a carcaselor de bovine, 
porcine şi ovine, monitorizarea şi raportarea preţurilor acestora - PLx 
662/2015 a fost trimis comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind 
de competenţa Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (3 împotrivă), avizarea favorabilă a proiectului de lege 
în forma adoptată de Senat. 

 
În ziua de 22 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 ziua de 20 octombrie 2015 au absentat domnul deputat 
Adrian Solomon (grup parlamentar PSD) – delegaţie, doamna deputat 
Rovana Plumb (grup parlamentar PSD) – ministru, domnul deputat Iulian 
Vladu (grup parlamentar PNL), domnul deputat Mircea Dolha (grup 
parlamentar PNL) şi domnul deputat Kerekes Karoly (grup parlamentar 
UDMR). 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Mihai Baltă şi  
Cristina-Ancuţa Pocora – 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, Cristina Nichita, Romeo Florin Nicoară, Ludovic Orban, 
Cristian-George Sefer, Irinel-Ioan Stativă, Mihaela Stoica, Violeta Tudorie. 

 
 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (24), în ziua de 22 octombrie 2015 au absentat doamna deputat 
Rovana Plumb (grup parlamentar PSD) – ministru, domnul deputat Mircea 
Dolha (grup parlamentar PNL) şi domnul deputat Kerekes Karoly (grup 
parlamentar UDMR). 
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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, 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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