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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 23 şi 25 februarie 2016 

 
 
În zilele de 23 şi 25 februarie 2016, Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind 

sistemul asigurărilor de somaj si stimularea fortei de muncă - Plx 
167/2015  

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
din domeniul fiscal şi al protecţiei sociale - PLx 170/2015  

3. Propunere legislativă pentru eliminarea inegalităţilor salariale rezultate 
în urma aplicării Legii 118/2010 în cadrul instituţiilor bugetare - Plx 
500/2015 

4. Proiect de Lege privind conflictele de muncă - PLx 633/2015 
5. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.52/2011 privind 

exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri - 
Plx 657/2015 

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.33/2015 
pentru modificarea alin.(1) al art.1 din Legea nr.490/2004 privind 
stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri 
comunitare - PLx 661/2015 

7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 28/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 344/2006 
privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii 
transnaţionale - PLx 667/2015 

8. Propunere legislativă pentru modificarea lit.c) a alin.(1) al art.7 din 
Legea nr.344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de 
servicii transnaţionale - Plx 13/2016 

9. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2015 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.197/2012 privind asigurarea 
calităţii în domeniul serviciilor sociale - PLx 685/2015 
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10. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.31/2015 
pentru modificarea art.37 alin.(3) lit.e) din Legea asistenţei sociale 
nr.292/2011, precum şi pentru abrogarea art.11 alin.(5) din 
Ordonanţa Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale - PLx 
728/2015 

11. Propunere legislativă privind acordarea unor drepturi specifice 
personalului didactic din învăţământul preuniversitar - Plx 886/2015 

12. Proiect de Lege privind remediile şi căile de atac în materie de 
atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi 
a contractelor de concesiune şi pentru organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor - PLx 19/2016. 

 
În data de 23 februarie 2016 lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Adrian Solomon, preşedintele comisiei. 
 
La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Gabriel Lungu – Secretar de Stat,  Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

- d-l Eduard Corjescu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

- d-na Mihaela Ungureanu – Preşedinte, Autoritatea Naţională pentru 
Persoane cu Dizabilităţi 

- d-l Valentin Toma – director general adjunct, Ministerul Fondurilor 
Europene 

- d-l Sorin Căpitanu – director general, Agenţia Naţională pentru Achiziţii 
Publice 

- d-l Bogdan Dobrin – director, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice 
- d-na Gabriela Stăncioiu – consilier, Ministerul Finanţelor Publice 
- d-l Eduard Floria – reprezentant patronatul “Concordia” 
- d-l Mihai Acsinte – reprezentant patronatul “Concordia”. 
 

Referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii 
nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor de şomaj şi stimularea forţei de 
muncă - Plx 167/2015, în cadrul discuţiilor s-a precizat că a fost întocmit 
un raport de respingere a iniţiativei legislative, fiind retrimis comisiei de 
către plenul Camerei Deputaţilor, în vederea reexaminării.  

În urma reluării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, menţinerea raportului anterior, prin care se 
propune respingerea iniţiativei legislative. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative din domeniul fiscal şi al protecţiei sociale - PLx 170/2015 a fost 
trimis pentru dezbatere pe fond Comisiei pentru muncă şi protecţie socială 
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şi Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. În cadrul discuţiilor s-a precizat 
că cele două comisii au întocmit un raport de respingere a proiectului de 
lege, fiind retrimis comisiilor de către plenul Camerei Deputaţilor, în 
vederea reexaminării.  

În urma reluării dezbaterilor, membrii comisiei noastre au hotărât, 
cu majoritate de voturi (o abţinere), menţinerea raportului anterior, prin 
care se propune respingerea proiectului de lege, şi transmiterea acestei 
soluţii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, urmând ca raportul comun 
să fie întocmit după finalizarea dezbaterilor şi în cadrul acestei comisii. 

 
 Propunerea legislativă pentru eliminarea inegalităţilor salariale 
rezultate în urma aplicării Legii 118/2010 în cadrul instituţiilor bugetare - 
Plx 500/2015 a fost trimisă pentru examinare pe fond Comisiei pentru 
muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, respingerea propunerii legislative şi transmiterea acestei soluţii 
Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, urmând ca raportul comun să fie 
întocmit după finalizarea dezbaterilor şi în cadrul acestei comisii. 

 
Proiectul de Lege privind conflictele de muncă - PLx 633/2015 a fost 

trimis pentru examinare pe fond Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.  

În urma analizării raportului preliminar de respingere, primit de la 
Comisia juridică, precum şi a proiectului de lege, a avizelor şi punctelor de 
vedere primite, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
respingerea proiectului de lege. Motivele respingerii se regăsesc în 
raportul comun întocmit. 

 
 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.52/2011 privind 
exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri - Plx 
657/2015 a fost respinsă de membrii comisiei, cu majoritate de voturi (o 
abţinere). Motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 
 
 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.33/2015 pentru modificarea alin.(1) al art.1 din Legea nr.490/2004 
privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri 
comunitare - PLx 661/2015 a fost analizat şi dezbătut în prezenţa 
reprezentanţilor Ministerului Fondurilor Europene.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat. 
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 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.28/2015 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii 
transnaţionale - PLx 667/2015 a fost analizat împreună cu propunerea 
legislativă pentru modificarea lit.c) a alin.(1) al art.7 din Legea 
nr.344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii 
transnaţionale - Plx 13/2016, având acelaşi obiect de reglementare. 

În cadrul discuţiilor, membrii comisiei au solicitat informaţii 
suplimentare asupra modificărilor propuse prin proiectul de lege şi au 
propus amânarea dezbaterilor şi invitarea la lucrări a reprezentanţilor 
Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, 
dar şi ai Ministerului Afacerilor Externe, în vederea clarificării unor aspecte 
legate de transpunerea directivelor şi de aplicarea efectivă a acestor texte. 
 Supuse votului, propunerile au fost acceptate cu unanimitate de 
voturi. 
 
 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.27/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr.197/2012 privind 
asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale - PLx 685/2015 a fost 
aprobat de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi, în forma adoptată 
de Senat. 
  

Referitor la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.31/2015 pentru modificarea art.37 alin.(3) lit.e) din Legea 
asistenţei sociale nr.292/2011, precum şi pentru abrogarea art.11 alin.(5) 
din Ordonanţa Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale - PLx 
728/2015, membrii comisiei au solicitat informaţii suplimentare asupra 
modificărilor propuse prin proiectul de lege şi au propus amânarea 
dezbaterilor. Supusă votului, propunerea a fost acceptată cu unanimitate 
de voturi. 
 
 Propunerea legislativă privind acordarea unor drepturi specifice 
personalului didactic din învăţământul preuniversitar - Plx 886/2015 fost 
trimisă spre dezbatere pe fond Comisiei pentru muncă şi protecţie socială 
şi Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. În cadrul discuţiilor 
s-a spus că membrii Comisiei pentru învăţământ au solicitat dezbaterea 
acestei iniţiative legislative în şedinţă comună. Ca urmare, membrii 
comisiei noastre au solicitat amânarea dezbaterilor. 
 
 Proiectul de Lege privind remediile şi căile de atac în materie de 
atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a 
contractelor de concesiune şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor - PLx 19/2016 a fost trimis 
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comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei 
pentru industrii şi servicii şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.  

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

În data de 25 februarie 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. 
 

În zilele de 23 şi 25 februarie 2016 şi-au înregistrat prezenţa la 
lucrări toţi membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială (24): 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, Rovana Plumb, Cristian-George Sefer, Irinel-Ioan Stativă, Mihaela 
Stoica, Violeta Tudorie. 

 
  
 
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 ADRIAN SOLOMON   MIHĂIŢĂ GĂINĂ 

      

 

 
 
 
 
 
Întocmit, 
Expert parlamentar Camelia Revenco 

 


		2016-02-29T17:38:14+0200
	Lidia G. Vladescu




