
 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
Telefon: 021.414.1130, 021.414.1131; Fax: 021.314.68.69; e-mail: cp07@cdep.ro 

  

 

1/4

COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
al lucrărilor comisiei din 4, 5 și 6 octombrie 2016 

 
 
 

În perioada 4 – 6 octombrie 2016, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Propunere legislativă privind modificarea art.109 alin.(1) din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – Plx 480/2015 
2. Cerere de reexaminare a Legii pentru modificarea şi completarea Legii 

Dialogului Social nr.62/2011 – Plx 35/2016 
3. Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.139 din Legea 

nr.53/2003 - Codul Muncii – Plx 350/2016 
4. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 

nr.256/2015 privind exercitarea profesiei de dietetician, precum şi 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Dieteticienilor din 
România – Plx 378/2016 

5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Codului Fiscal – 
Plx 382/2016 

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2015 - Codul fiscal – Plx 383/2016 

7. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.161/2003 
privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 
prevenirea şi sancţionarea corupţiei – Plx 387/2016. 
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În ziua de 4 octombrie 2016, lucrările au fost conduse de domnul 
deputat Mihai Baltă, vicepreşedinte al comisiei. 

 
La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-na Iolanda Mihaela Stăniloiu - Secretar de Stat, Ministerul Muncii, 
Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice 

- d-na Ileana Ciutan – președinte, Casa Națională de Pensii Publice 
- d-l Serghei Mesaroș – director, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției 

Sociale și Persoanelor Vârstnice 
- d-l Adrian Morar – director general, Banca Centrală Cooperatistă 

CREDITCOOP 
- d-na Maria Leancă – șef serviciu, Casa Națională de Pensii Publice 
- d-na Nadia Tătaru – director general, Radio Itsy Bitsy 
- d-na Raluca Constantin – consultant, Radio Itsy Bitsy. 

 
Dezbaterile au început cu propunerea legislativă privind modificarea 

art.109 alin.(1) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice – Plx 480/2015. În cursul discuţiilor s-a precizat că iniţiativa 
legislativă a fost retrimisă comisiei de către plenul Camerei Deputaților, în 
vederea reexaminării și întocmirii unui nou raport.  

În urma punctelor de vedere exprimate în cadrul reluării 
dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
adoptarea propunerii legislative cu amendamente. Acestea se regăsesc în 
raportul comisiei. 

 
Dezbaterea asupra Cererii de reexaminare a Legii pentru 

modificarea şi completarea Legii Dialogului Social nr.62/2011 – Plx 
35/2016 a fost amânată cu o săptămână, la solicitarea membrilor 
comisiei. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea alin. (1) al art.139 din Legea 

nr.53/2003 - Codul Muncii – Plx 350/2016 a fost trimis comisiei noastre 
pentru dezbatere pe fond. În urma finalizării dezbaterilor, membrii 
comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea cu amendamente 
a proiectului de lege. Acestea se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi au fost amânate pentru 

şedinţa următoare a comisiei. 
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În data de 5 octombrie 2016, lucrările au fost conduse de domnul 
deputat Mihai Baltă, vicepreşedintele comisiei. 

 
Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 

nr.256/2015 privind exercitarea profesiei de dietetician, precum şi 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Dieteticienilor din 
România – Plx 378/2016 a fost trimisă comisiei pentru avizare, dezbaterea 
fondului fiind de competența Comisiei pentru sănătate și familie.  În urma 
finalizării discuțiilor, membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă a 
propunerii legislative, cu unanimitate de voturi. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Codului 

Fiscal – Plx 382/2016 a fost trimisă comisiei pentru avizare, dezbaterea 
fondului fiind de competența Comisiei pentru buget, finanțe și bănci. În 
urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât avizarea negativă a 
propunerii legislative, cu unanimitate de voturi. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2015 - Codul fiscal – Plx 383/2016 a fost trimisă comisiei pentru 
avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru buget, 
finanțe și bănci. În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au 
hotărât avizarea negativă a propunerii legislative, cu unanimitate de 
voturi. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 
prevenirea şi sancţionarea corupţiei – Plx 387/2016 a fost trimis comisiei 
pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei juridice, 
de disciplină și imunități.  În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei 
au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de 
lege. 

 
 

În ziua de 6 octombrie 2016, 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. 
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Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (22), în zilele de 4, 5 şi 6 octombrie 2016 au absentat domnul 
deputat Adrian Solomon (grup parlamentar PSD), domnul deputat Mircea 
Dolha (grup parlamentar PNL) şi domnul deputat Cristian-George Sefer 
(grup parlamentar UNPR). 

Și-au înregistrat prezența la lucrări următorii deputați: Mihai Baltă, 
Cristina-Ancuţa Pocora şi Iulian Vladu – vicepreşedinţi, Mihăiţă Găină şi 
Daniel Iane – secretari, Varol Amet, Ioan Axente, Andrei-Răzvan 
Condurăţeanu, Dorel Covaci, Ileana-Cristina Dumitrache, Florin Iordache, 
Kerekes Károly, Cristina Nichita, Romeo Florin Nicoară, Ludovic Orban, 
Rovana Plumb, Irinel-Ioan Stativă, Mihaela Stoica, Violeta Tudorie. 

 
 
 

  VICEPREŞEDINTE,   SECRETAR, 
Mihai Baltă     Mihăiţă Găină 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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