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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 15 şi 17 martie 2016 

 
 
În ziua de 15 martie 2016, începând cu ora 10.00, Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă 
comună cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. Cele două 
comisii au avut pe ordinea de zi: 

1. Proiect de Lege privind sprijinul acordat copiilor şi tinerilor din 
mediul rural pentru continuarea studiilor liceale şi profesionale - PLx 
730/2015 

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

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.43/2015 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.200/2004 privind 
recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile 
reglementate din România - PLx 824/2015 

 

Lucrările s-au desfăşurat la sala de şedinţe a Comisiei pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi au fost conduse de domnul deputat 
Adrian Solomon, preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 

 
În cadrul discuţiilor s-a spus că proiectul de Lege privind sprijinul 

acordat copiilor şi tinerilor din mediul rural pentru continuarea studiilor 
liceale şi profesionale - PLx 730/2015 a fost trimis spre dezbatere pe fond 
celor două comisii, iar obiectul de reglementare se referă la crearea 
cadrului legal pentru sprijinirea materială de către stat a copiilor şi tinerilor 
din mediul rural, care doresc să-şi continue studiile liceale şi profesionale, 
dar nu au posibilitatea materială de a o face. 

În urma celor prezentate, membrii comisiilor reunite au solicitat un 
punct de vedere din partea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării 
Ştiinţifice. Întrucât la dezbateri nu a fost prezent un Secretar de Stat, 
membrii comisiilor au hotărât amânarea finalizării discuţiilor asupra 
proiectului de lege pentru o şedinţă ulterioară, la care să fie prezenţi  
reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Educaţiei 
Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice la nivel de secretar de stat.  
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Propunerea legislativă privind acordarea unor drepturi specifice 
personalului didactic din învăţământul preuniversitar - Plx 886/2015 a fost 
trimisă spre dezbatere pe fond celor două comisii, iar obiectul de 
reglementare se referă la acordarea unei pensii de serviciu personalului 
didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control, care are o 
vechime efectivă de cel puţin 30 de ani în învăţământ. 

În cadrul dezbaterilor, membrii comisiilor reunite au hotărât 
amânarea finalizării discuţiilor asupra iniţiativei legislative pentru o şedinţă 
ulterioară, la care să fie prezenţi  reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor 
Publice şi Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice la nivel de 
secretar de stat. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.43/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr.200/2004 privind 
recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile 
reglementate din România - PLx 824/2015, a fost trimis spre dezbatere pe 
fond celor două comisii, avâdn ca obiect de reglementare modificarea și 
completarea Legii nr.200/2004 în vederea transpunerii prevederilor 
Directivei 2013/55/UE a Parlamentului European și a Consiliului referitoare 
la criteriile de recunoaștere a calificărilor profesionale în baza sistemului 
general de recunoaștere, acordarea accesului parțial la exercitarea unei 
profesii, recunoașterea stagiilor profesionale efectuate în străinătate, 
prestarea temporară de servicii în cadrul unei profesii reglementate. 

În cadrul discuţiilor au fost formulate şi prezentate amendamente. 
Supuse votului, acestea au fost fie admise, fie respinse. În urma finalizării 
dezbaterilor, proiectul de lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi, cu 
amendamente. Acestea se regăsesc în raportul comun întocmit de cele 
două comisii. 

 
În finalul lucrărilor, domnul deputat Adrian Solomon, preşedintele 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, i-a convocat pe membrii 
acestei comisii la propria sala de şedinţă. 

 
Astfel, începând cu ora 11.00, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat activitatea având pe ordinea de zi proiectul de Lege 
privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor 
- PLx 782/2015. 

La începutul dezbaterilor, domnul preşedinte Adrian Solomon a 
solicitat înscrierea pe ordinea de zi a acestui proiect, precizând că a fost 
retrimis comisiei noastre şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, în 
vederea reexaminării, în şedinţa plenului din 14 martie 2016, pentru 
corectarea unor erori tehnice, astfel cum au fost semnalate de către 
Departamentul Legislativ, printr-o notă adresată celor două comisii.  

În urma reluării discuţiilor, membrii celor două comisii au hotărât, în 
şedinţe separate, adoptarea proiectului cu amendamente şi întocmirea 
unui raport comun de înlocuire, care cuprinde toate amendamentele 
admise şi respinse.  
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În data de 17 martie 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. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (24) în ziua de 15 martie 2016, au absentat domnul deputat Virgil 
Delureanu şi doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache (grup 
parlamentar PSD). 

Conform prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Virgil Delureanu (grup 
parlamentar PSD) a participat domnul deputat Dan Ciocan.  

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, 
Mircea Dolha, Florin Iordache, Kerekes Károly, Cristina Nichita, Romeo 
Florin Nicoară, Ludovic Orban, Rovana Plumb, 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 17 martie 2016, au absentat domnul deputat Adrian 
Solomon (grup parlamentar PSD) - delegaţie, domnul deputat Mihai Baltă 
- (grup parlamentar PSD) - delegaţie, doamna deputat Cristina Pocora 
(grup parlamentar PNL) – delegaţie, domnul deputat Amet Varol (grup 
parlamentar al Minorităţilor naţionale) – delegaţie, doamna deputat Ileana 
Cristina Dumitrache (grup parlamentar PSD), domnul deputat Florin 
Iordache (grup parlamentar PSD) - delegaţie, domnul deputat Kerekes 
Karoly (grup parlamentar UDMR) – delegaţie şi doamna deputat Cristina 
Nichita (grup parlamentar PSD) – delegaţie. 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Iulian Vladu – 
vicepreşedinte, Mihăiţă Găină şi Daniel Iane – secretari, Ioan Axente, 
Claudia Boghicevici, Andrei-Răzvan Condurăţeanu, Dorel Covaci, Mircea 
Dolha, Romeo Florin Nicoară, Ludovic Orban, Rovana Plumb, Cristian-
George Sefer, Irinel-Ioan Stativă, Mihaela Stoica, Violeta Tudorie. 

 
 
  
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

 ADRIAN SOLOMON   MIHĂIŢĂ GĂINĂ 
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