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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 

SINTEZA 
lucrărilor comisiei din 27, 28 şi 29 septembrie 2016 

 
 
 

În perioada 27-29 septembrie 2016, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 142/1998 privind acordarea 

tichetelor de masă – PLx 314/2016 
2. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.7/2016 pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de 
Conturi – Plx 302/2016 

3. Propunere legislativă privind modificarea art.109 alin.(1) din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – Plx 480/2015 

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit dn fonduri publice în anul 
2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare – 
Plx 82/2016 

5. Proiect de Lege pentru completarea art.60 din Legea nr.227/2015 privind 
Codul fiscal – Plx 334/2016 

6. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal – 
Plx 335/2016 

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.77 din Legea 
nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare – Plx 337/2016 

8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.15 din Legea 
nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare – Plx 345/2016 

9. Propunere legislativă pentru completarea art.62 din Legea nr.227 din 8 
septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare – Plx 346/2016 
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10. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, către Consiliu și către 
Parlamentele Naționale privind propunerea de directivă de modificare a 
Directivei privind detaşarea lucrătorilor, în ceea ce priveşte principiul 
subsidiarităţii, în conformitate cu Protocolul nr.2 - COM (2016) 505 

11. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O nouă agendă pentru 
competențe în Europa – Să lucrăm împreună pentru consolidarea capitalului 
uman, a capacităţii de inserţie profesională și a competitivităţii – COM 
(2016) 381. 

 
În ziua de 27 septembrie 2016, începând cu ora 13.00, lucrările au 

fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, preşedintele comisiei. 
La dezbateri au participat ca invitaţi:  

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

- d-na Oana Popescu - Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției 
Sociale și Persoanelor Vârstnice 

- d-l Ion Ghizdeanu - Secretar de Stat, Ministerul Finanțelor Publice 
- d-l Stelică Drăgulin - director general, Ministerul Afacerilor Interne 
- d-na Georgeta Jugănaru – director, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției 

Sociale și Persoanelor Vârstnice 
- d-l Eduard Corjescu – director, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale 

și Persoanelor Vârstnice 
- d-na Mihaela Grecu – director, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale 

și Persoanelor Vârstnice 
- d-l Valeriu Roşu – director adjunct, CSP a MAN 
- d-l Ion Gibescu – consilier, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și 

Persoanelor Vârstnice 
- d-l Bogdan Pașca – consilier, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și 

Persoanelor Vârstnice 
- d-na Gabriela Doina Stăncioiu – consilier, Ministerul Finanțelor Publice 
- d-l Aurel Macarie – consilier, Ministerul Finanțelor Publice 
- d-l Liviu Prodan – expert, Ministerul Finanțelor Publice 
- d-na Roxana Pîntea – reprezentant, McGuireWoods 
- d-l col. Vasile Iosif – reprezentant, Asociația Ofițerilor în Rezervă  
- d-l g-ral  Dan Grecu – reprezentant, Asociația Ofițerilor în Rezervă 
- d-l Nicolae Gropan – președinte, Federația Militarilor din România 
- d-l Dumitru  Coarnă – vicepreședinte, Sindicatul Național al Polițiștilor și 

Personalului Contractual 
- d-l Ionel Cioacă – membru, Grupul de Aviatori din MAPN 
- d-l Doru Teodorov – membru, Grupul de Aviatori din MAPN 
- d-l Daniel Popescu – membru, Grupul de Aviatori din MAPN 
- d-l Viorel Kis – membru, Grupul de Aviatori din MAPN. 
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La începutul dezbaterilor, s-a propus suplimentarea ordinii de zi cu 
proiectul de Lege privind venitul minim de incluziune - PLx 368/2016. Supusă 
votului, propunerea a fost acceptată de membrii comisiei, cu unanimitate de 
voturi. S-a precizat că proiectul de lege a fost trimis comisiei noastre pentru 
dezbatere în fond. În cadrul discuţiilor pe text, au fost formulate amendamente 
de tehnică legislativă, de corelare a textelor şi de unitate de terminologie.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea cu amendamente a proiectului de lege. 
Amendamentele se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Discuţiile au continuat cu proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 

142/1998 privind acordarea tichetelor de masă – Plx 314/2016. Acesta  a  fost 
prezentat, în numele inițiatorilor, de către d-na deputat Andreea Maria Paul. În 
cadrul discuțiilor au fost prezentate și dezbătute amendamente, care au fost fie 
admise, fie respinse.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea  proiectului cu amendamente. Acestea se 
regăsesc în raportul comisiei. 

 
Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.7/2016 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea 
Curţii de Conturi – Plx 302/2016 a fost trimisă pentru dezbatere pe fond atât 
comisiei noastre, cât și Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei 
pentru buget, finanțe și bănci.  

În cadrul dezbaterilor s-a propus amânarea propunerii legislative pentru 
o ședință ulterioară, având în vedere faptul că au fost formulate amendamente 
care necesită reanalizarea întregului text. 

 
Propunerea legislativă privind modificarea art.109 alin.(1) din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – Plx 480/2015 a fost 
retrimisă comisiei de către Plenul Camerei Deputaţilor, în vederea reexaminării 
și întocmirii unui nou raport. În cadrul discuțiilor s-a propus amânarea 
propunerii pentru a analiza amendamentele depuse la comisie.  

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 
2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare – Plx 
82/2016 a fost trimis pentru dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât şi 
Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi şi Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

În cadrul discuţiilor s-a precizat că proiectul de lege a fost dezbătut, în 
integralitate în luna aprilie a.c., fiind aprobat de membrii comisiei cu 
amendamente, însă, în urma promovării şi intrării în vigoare a prevederilor 
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OUG nr.20/2016 și OUG nr.43/2016, care modifică şi completează textul OUG 
nr.57/2015, s-a impus reanalizarea unor amendamente și corelarea lor cu 
prevederile din aceste două ordonanţe ulterioare. Ca atare, au fost supuse 
discuţiilor doar acele amendamente care intrau în coliziune cu prevederile deja 
în vigoare ale ordonanţelor modificatoare. 

În urma finalizării dezbaterilor, proiectul de lege a fost adoptat, cu 
unanimitate de voturi, cu amendamente admise şi respinse. Acestea se 
regăsesc în raportul preliminar întocmit şi transmis celorlalte trei comisii 
sesizate cu dezbaterea fondului, în vederea finalizării dezbaterilor şi în cadrul 
acestor comisii şi întocmirea raportului comun. 

 
Documentul privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 

către Consiliu și către Parlamentele Naționale privind propunerea de directivă 
de modificare a Directivei privind detaşarea lucrătorilor, în ceea ce priveşte 
principiul subsidiarităţii, în conformitate cu Protocolul nr.2 - COM (2016) 505 a 
fost trimis comisiei în vederea examinării fondului. 

 În cadrul dezbaterilor s-a precizat că obiectivul propunerii este răspunsul 
Comisiei cu privire la avizele motivate transmise de cele 14 Camere ale 
parlamentelor naţionale cu privire la încălcarea principiului subsidiarităţii de 
către propunerea referitoare la Directiva privind detașarea lucrătorilor, ce avea 
ca scop combaterea practicile neloiale și de a promova principiul conform 
căruia aceeași muncă desfășurată în același loc ar trebui să fie remunerată în 
același mod.  

În constatarea celor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui proiect de opinie motivat, 
considerând că documentul aduce atingere intereselor şi legislaţiei României. 

 
Documentul privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – O 
nouă agendă pentru competențe în Europa – Să lucrăm împreună pentru 
consolidarea capitalului uman, a capacităţii de inserţie profesională și a 
competitivităţii – COM (2016) 381 a fost trimis comisiei în vederea examinării 
fondului. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat obiectivul comunicării, respectiv 
necesitatea adoptării de reforme în domeniul educaţiei şi formării profesionale, 
pentru o viziune comună cu privire la importanţa strategică a competenţelor în 
vederea susţinerii locurilor de muncă, a creşterii şi a competitivităţii. 
 Prin „Noua Agendă privind competențele” se lansează un proiect comun 
pentru UE, pentru statele sale membre și pentru părțile interesate de la toate 
nivelurile. Scopul acestei agende este de a ajunge la o viziune comună și ca 
fiecare membru UE să-şi ia angajamentul că vor lucra împreună pentru a 
îmbunătăți calitatea și relevanța formării competențelor, pentru a fi în pas cu 
cerințele privind competențele aflate în schimbare rapidă pe piața forței de 
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muncă, pentru a încadra pe toată lumea la un ansamblu minim de competențe 
de bază, sprijinind astfel persoanele care lucrează sau învață să circule mai 
ușor în cadrul UE. 

Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, opinia membrilor Comisiei 
pentru muncă şi protecţie socială este favorabilă promovării documentului 
supus dezbaterilor. Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea  proiectului de opinie, care va fi transmis Comisiei pentru afaceri 
europene. 

 
Celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi au fost amânate pentru şedinţa 

următoare a comisiei. 
 

În data de 27 septembrie 2016, începând cu ora 14.00, Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările în şedinţa comună cu 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, 
având următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere – Plx 717/2015 
2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.9/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, precum şi pentru 
modificarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.32/2015 privind 
înfiinţarea Gărzilor forestiere – Plx 270/2016. 

 
La dezbateri au participat ca invitați: 

- d-na Erika Stanciu - Secretar de Stat, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 
- d-l Ion Ghizdeanu - Secretar de Stat, Ministerul Finanțelor Publice 
- d-l Dan Achim – director, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 
- d-na Gabriela Doina Stăncioiu – consilier, Ministerul Finanțelor Publice 
- d-l Aurel Macarie – consilier, Ministerul Finanțelor Publice 
- d-l Liviu Prodan – expert, Ministerul Finanțelor Publice 
- d-l Daniel Ion – președinte, Federația Națională de Mediu Ecologistul 
- d-l Viorel Tarachiu – vicepreședinte, Federația Națională de Mediu 

Ecologistul. 
 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 
preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 

 
În cadrul dezbaterilor s-a precizat că proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor 
forestiere – Plx 717/2015 a fost retrimis Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială şi Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
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servicii specifice de către plenul Camerei Deputaților, în vederea reexaminării și 
întocmirea unui nou raport.  

În cadrul discuţiilor au fost prezentate amendamentele depuse la cele 
două comisii, precum şi observaţiile Departamentului Legislativ, de natură 
tehnico-legislativă. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente, admise 
şi respinse, care se regăsesc în raportul comun înlocuitor întocmit. 
 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.9/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, precum şi pentru 
modificarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.32/2015 privind 
înfiinţarea Gărzilor forestiere – Plx 270/2016 a fost trimis spre dezbatere pe 
fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice și Comisiei pentru mediu și echilibru 
ecologic.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată, 
precum şi întocmirea unui raport preliminar cu soluţia adoptată şi transmiterea 
lui către Comisia pentru mediu, în vederea finalizării dezbaterilor şi întocmirea 
raportului comun. 

 
În data de 28 septembrie 2016, lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Adrian Solomon, preşedintele comisiei. 
 
Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru completarea art.60 

din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal – Plx 334/2016, care a fost trimis 
comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei 
pentru buget, finanţe şi bănci. În urma dezbaterilor, membrii comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege, în 
forma prezentată. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul 

fiscal – Plx 335/2016 a fost trimis comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului 
fiind de competența Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. În urma finalizării 
dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
negativă a proiectului de lege. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.77 din 

Legea nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare – Plx 337/2016 a fost trimisă comisiei pentru avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru buget, finanţe şi 
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bănci. În urma discuțiilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea negativă a propunerii legislative. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.15 din 

Legea nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare – Plx 345/2016 a fost trimisă comisiei pentru avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru buget, finanţe şi 
bănci. Propunerea a fost avizată negativ de către membrii comisiei, cu 
unanimitate de voturi. 

 
Propunerea  legislativă pentru completarea art.62 din Legea nr.227 din 8 

septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 
– Plx 346/2016 a fost trimisă comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind 
de competența Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci.În urma finalizării 
dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
negativă a propunerii legislative. 

 
În ziua de 29 septembrie 2016, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu individual, dar şi 
tehnoredactarea rapoartelor cu amendamente, sub îndrumarea raportorilor, 
precum şi întocmirea unor 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 

(22), în ziua de 27 septembrie 2016 au absentat domnul deputat Daniel Iane 
(grup parlamentar PNL), domnul deputat Mircea Dolha (grup parlamentar PNL), 
domnul deputat Kerekes Károly (grup parlamentar UDMR), domnul deputat 
Ludovic Orban (grup parlamentar PNL) şi domnul deputat Cristian-George 
Sefer (grup parlamentar UNPR). 

Conform prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, în locul 
domnului deputat Ludovic Orban (grup parlamentar PNL) a participat la lucrări 
doamna deputat Andreea Maria Paul. 

Și-au înregistrat prezența la lucrări următorii deputați: Adrian Solomon – 
preşedinte, Mihai Baltă, Cristina-Ancuţa Pocora şi Iulian Vladu – vicepreşedinţi, 
Mihăiţă Găină – secretar, Varol Amet, Ioan Axente, Andrei-Răzvan 
Condurăţeanu, Dorel Covaci, Ileana-Cristina Dumitrache, Florin Iordache, 
Cristina Nichita, Romeo Florin Nicoară, Rovana Plumb, Irinel-Ioan Stativă, 
Mihaela Stoica, Violeta Tudorie. 
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Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie socială 
(22), în ziua de 28 septembrie 2016 au absentat domnul deputat Daniel Iane 
(grup parlamentar PNL), domnul deputat Varol Amet (grup parlamentar al 
Minorităţilor naţionale), domnul deputat Mircea Dolha (grup parlamentar PNL), 
domnul deputat Kerekes Károly (grup parlamentar UDMR) şi domnul deputat 
Cristian-George Sefer (grup parlamentar UNPR). 

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

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie socială 

(22), în ziua de 29 septembrie 2016 au absentat domnul deputat Varol Amet 
(grup parlamentar al Minorităţilor naţionale), domnul deputat Mircea Dolha 
(grup parlamentar PNL), domnul deputat Kerekes Károly (grup parlamentar 
UDMR) şi domnul deputat Cristian-George Sefer (grup parlamentar UNPR). 

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

 
 
 

  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Adrian Solomon     Mihăiţă Găină 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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