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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 

 

 

PROCES-VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din 2, 3 şi 4 septembrie 2014 

 

 

În perioada 2-4 septembrie 2014, Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

1. Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.223 din 

2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant 

profesionist din aviaţia civilă din România - Plx 612/2013 

2. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.504/2002 privind casele 

de ajutor reciproc ale pensionarilor - PLx 69/2014 

3. Propunere legislativă pentru prevenirea abandonului școlar în rândul 

elevilor - cazuri sociale - Plx 197/2014 

4. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 53/2003 

Codul muncii - Plx 286/2014 

5. Proiect de Lege privind economia socială - PLx 335/2014 

6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 

privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei 

de muncă - PLx 336/2014 

7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.23/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte 

normative în domeniul sănătăţii - PLx 342/2014 



8. Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru 

creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea 

recuperării debitelor înregistrate cu titlul de indemnizaţie pentru 

creşterea copilului - PLx 389/2014 

9. Proiect de lege privind scutirea de la plată a unor debite provenite din 

pensii - PLx 390/2014 

10. Reexaminarea Legii privind unele măsuri referitoare la veniturile de 

natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice - PLx 

528/2013. 

 

În data de 2 septembrie 2014 lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Florin Iordache, preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-na Rovana Plumb – Ministru, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

- d-na Ileana Ciutan – Preşedinte, Casa Naţională de Pensii Publice 

- d-l Dragoş Titea – Secretar de Stat, Ministerul Transporturilor 

- d-l Andrei Kiraly – Secretar de Stat, Ministerul Educaţiei Naţionale 

- d-l Francisk Iulian Chiriac – Secretar de Stat, Ministerul Sănătăţii 

- d-na Corina Teodor -  coordonator departament Relaţia cu Parlamentul, 

Ministerul Sănătăţii  

- d-na Simona Bordeianu – consilier, Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

- d-na Marcela Dumitraş – consilier juridic, Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

- d-na Manuela Mândroviceanu – expert, Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

- d-na Dorina Vicol – expert, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale 

şi Persoanelor Vârstnice 

- d-l Constantin Manolache – preşedinte, Asociaţia Naţională a Aviatorilor 

din România  
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- d-l Armand Petrescu - director general, Autoritatea Aeronautică Civilă 

din România 

- d-l Ioan Lezeu - Asociaţia Naţională a Aviatorilor din România 

- d-na Irina Iliescu - inspector operaţiuni zbor, Autoritatea Aeronautică 

Civilă din România 

- d-l Barbara Pituţ - însoţitor de bord. 

 

 La începutul şedinţei, domnul preşedinte a propus ca discuţiile să 

înceapă cu reexaminarea legii transmisă de preşedintele României.  

Astfel, în cadrul discuţiilor s-a precizat că Legea privind unele măsuri 

referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din 

fonduri publice a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat  şi a fost 

transmisă spre promulgare Preşedintelui României la data de 30 iunie 2014.  

În forma adoptată de Parlament, legea stabilea unele măsuri 

referitoare la drepturile de natură salarială ale personalului încadrat în 

unităţile de învăţământ din localităţile Lupeni, Petroşani şi Vulcan, judeţul 

Hunedoara, în sensul exonerării de la plată pentru sumele reprezentând 

venituri de natură salarială pe care personalul respectiv trebuie să le 

restituie ca urmare a deciziilor de impunere emise de angajatori, drept 

consecinţă a constatării unor prejudicii de către Curtea de Conturi sau alte 

instituţii cu atribuţii de control, ţinând cont de necesitatea păstrării 

cadrelor didactice în aceste zone defavorizate.  

 Preşedintele României a formulat o cerere de reexaminare asupra legii 

transmisă spre promulgare, pentru următoarele considerente:  

- modalitatea de stabilire a domeniului de aplicare a actului normativ 

este de natură să confere caracter individual legii întrucât nu se aplică la 

un număr nedeterminat de cazuri concrete, în funcţie de încadrarea lor în 

ipoteza normei, ci într-un singur caz, respectiv personalului încadrat în 

unităţile de învăţământ din localităţile Lupeni, Petroşani şi Vulcan, jud. 

Hunedoara. 

 - s-a apreciat că soluţia legislativă prevăzută de lege are caracter 

discriminatoriu deoarece se aplică doar personalului încadrat în unităţile 

de învăţământ şi numai celor din localităţile Lupeni, Petroşani şi Vulcan, 
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jud.Hunedoara, o asemenea diferenţă de tratament între cei care vor 

beneficia de prevederile acestei legi şi celelalte categorii de persoane 

nefiind justificată. 

 - se instituie o situaţie discriminatorie şi faţă de persoanele care au 

restituit sumele datorate sau o parte din ele, întrucât, deşi se află în 

aceeaşi situaţie juridică, persoanele vizate de art.2 alin.(2) nu vor 

beneficia de acelaşi tratament juridic, fiind încălcat principiul egalităţii în 

drepturi.

 În legătură cu obiecţiile formulate, în urma reanalizării textului legii, 

membrii comisiei au considerat că se impun amendamente faţă de forma 

adoptată de către Senat în urma reexaminării.  

 În cadrul discuţiilor, doamna deputat Cristina Pocora a propus 

amânarea dezbaterilor. Supusă votului, propunerea de amânare a fost 

respinsă de membrii comisiei, cu majoritate de voturi (3 voturi pentru 

amânare şi restul împotrivă).  

 În cadrul discuţiilor au fost formulate amendamente, care, supuse 

votului, au fost acceptate cu majoritate de voturi (3 abţineri). 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi (3 abţineri), să supună plenului Camerei Deputaţilor, în 

temeiul art.137 alin.(2) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

un raport de aprobare a cererii de reexaminare formulată de Preşedintele 

României, şi adoptarea legii cu amendamente. 

 

 Dezbaterile au continuat cu proiectul de Lege privind scutirea de la 

plată a unor debite provenite din pensii - PLx 390/2014. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare scutirea de la plata 

unor debite provenite din pensii, stabilite în sarcina pensionarilor aflaţi în 

evidenţa sistemului public de pensii la data intrării în vigoare a legii, 

reprezentând sume încasate necuvenit. 

În cadrul discuţiilor au fost formulate amendamente, care, supuse 

votului, au fost acceptate de membrii comisiei, cu majoritate de voturi (3 

abţineri). De asemenea, au fost formulate amendamente care, supuse 

votului, au fost respinse.  
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi (3 abţineri), adoptarea proiectului de lege cu 

amendamente, pentru o reglementare unitară cu privire la scutirea de la 

plată a debitelor pentru toate categoriile de pensionari, întrucât, pentru 

pensionarii proveniţi din anumite categorii socio-profesionale (militari, 

agricultori şi personalul auxiliar de pe lângă instanţele judecătoreşti), 

există reglementări privind scutirea de la plata unor debite. Toate 

amendamentele, admise şi respinse, se regăsesc în raportul comisiei. 

 

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru 

creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea 

recuperării debitelor înregistrate cu titlul de indemnizaţie pentru creşterea 

copilului - PLx 389/2014, are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea prevederilor O.U.G. nr.111/2010 privind concediul şi 

indemnizaţia pentru creşterea copiilor, astfel încât, pe perioada 

concediului pentru creşterea copilului, să se permită părinţilor 

primirea/realizarea unor venituri suplimentare. În acest sens, pe lângă 

sumele deja reglementate ca excepţie de la suspendarea acordării 

indemnizaţiei pentru creşterea copilului, se propune şi exceptarea de la 

suspendare pentru părinţii care realizează efectiv, în urma unei activităţi, 

venituri de până la 3 ISR anual (1500 lei). 

 De asemenea, se reglementează amnistierea fiscală a persoanelor 

care au dreptul la indemnizaţie/stimulent, stabilit până la data intrării în 

vigoare a prezentei legi. Aceste persoane vor fi scutite de la plata 

debitelor numai în condiţiile în care se dovedeşte că nu sunt constituite ca 

urmare a culpei debitorului materializată în folosirea cu intenţie de către 

acesta a unor documente neconforme realităţii.

În cadrul discuţiilor au fost formulate amendamente, care, supuse 

votului, au fost acceptate de membrii comisiei cu majoritate de voturi (3 

abţineri). De asemenea, au fost formulate amendamente care, supuse 

votului, au fost respinse.  
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi (3 abţineri), adoptarea proiectului de lege cu 

amendamente, admise şi respinse, care se regăsesc în raportul comisiei. 

 

 Propunerea legislativă de modificare și completare a Legii nr.223 din 

2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist 

din aviaţia civilă din România - Plx 612/2013 a fost transmisă pentru 

dezbatere pe fond atât Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi cât şi 

Comisiei pentru transporturi şi infrastructură.  

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.223/2007 privind Statutul personalului aeronautic 

civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, cu modificările 

ulterioare, în sensul reintroducerii pensiilor de serviciu pentru întreg 

personalul aeronautic civil navigant profesionist. 

În cadrul discuţiilor au fost formulate amendamente, care, supuse 

votului, au fost acceptate de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente, 

care se regăsesc în raportul preliminar transmis Comisiei pentru 

transporturi şi infrastructură. 

 

 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.504/2002 privind 

casele de ajutor reciproc ale pensionarilor - PLx 69/2014 a fost trimis 

pentru dezbatere pe fond atât Comisiei pentru muncă şi protecţie socială 

cât şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

 Proiectul are ca obiect modificarea şi completarea Legii nr.540/2002 

în sensul de a da posibilitatea caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor să 

încheie contracte de împrumut care constituie titlu executoriu, iar în cazul 

neexecutării obligaţiei stabilită prin contract părţile să stabilească alte 

termene de plată a sumei de bani datorate ori să poată stabili un termen 

de graţie sau/şi a unor termene de plată eşalonată a obligaţiei. 

 În cadrul discuţiilor s-a propus amânarea dezbaterilor, propunere 

acceptată de membrii comisiei cu unanimitate de voturi. 
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Propunererea legislativă pentru prevenirea abandonului școlar în 

rândul elevilor - cazuri sociale - Plx 197/2014, are ca obiect de 

reglementare crearea cadrului legal privind eliminarea treptată a 

principalului factor ce determină abandonul şcolar, şi anume a factorului 

socio-economic. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, respingerea iniţiativei legislative. Motivele 

respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

53/2003 Codul muncii - Plx 286/2014 are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea dispoziţiilor art.82 şi 84 din Legea nr.53/2003 

– Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

referitoare la condiţiile în care se pot încheia contracte individuale de 

muncă pe perioadă determinată. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, respingerea iniţiativei legislative. Motivele 

respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

 Dezbaterile asupra proiectului de Lege privind economia socială - 

PLx 335/2014 au fost amânate, la solicitarea membrilor comisiei. 

 

 Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 

ocupării forţei de muncă - PLx 336/2014, are ca obiect de reglementare 

completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 

stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările 

ulterioare, în sensul ca angajatorii, care crează noi locuri de muncă în 

mediul rural, prin înfiinţarea sau dezvoltarea de întreprinderi mici şi 

mijlocii şi încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, şomeri sau 

persoane aflate în căutarea unui loc de muncă cu domiciliul în mediul 

rural, cu obligaţia menţinerii acestora în activitate cel puţin 4 ani, să fie 
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scutiţi, pe o perioadă de 24 de luni, de la plata contribuţiei la bugetul 

asigurărilor pentru şomaj aferentă persoanelor încadrate.

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, respingerea proiectului de lege. Motivele respingerii 

se regăsesc în raportul comisiei. 

 

 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.23/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte 

normative în domeniul sănătăţii - PLx 342/2014, a fost trimis pentru 

dezbatere pe fond atât Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cât şi 

Comisiei pentru sănătate şi familie. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 

modificările şi completările ulterioare, în vederea implementării 

corespunzătoare a acquis-ului comunitar şi a angajamentelor ce revin 

României în calitate de stat membru al Uniunii Europene, cu privire la 

transparenţa măsurilor care reglementează includerea medicamentelor în 

domeniul de aplicare al sistemelor naţionale de asigurări de sănătate, în 

concordanţă cu prevederile Directivei nr.89/105/CEE a Consiliului din 21 

decembrie 1988 privind transparenţa măsurilor care reglementează 

stabilirea preţurilor medicamentelor de uz uman şi includerea acestora în 

domeniul de aplicare al sistemelor naţionale de asigurări de sănătate. 

 Totodată, s-au corectat unele prevederi din OUG nr.144/2008 

referitoare la vârsta de pensionare a asistenţilor medicali generalişti, 

moaşelor şi asistenţilor medicali întrucât, potrivit OUG nr.144/2008, 

aceste categorii de personal medical se pensionau la vârsta de 65 de ani, 

iar prin modificarea adusă de Legea nr.53/2014, care aprobă OUG 

nr.144/2008, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali 

se pensionează conform reglementărilor în vigoare, respectiv în temeiul 

Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Prin această 

modificare, se evită diminuarea periculoasă a numărului de asistenţi 

medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali angajaţi din unităţile 
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sanitare publice, instituţii care se confruntă deja cu un deficit major de 

personal de specialitate.

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu 

amendamente, redate în raportul comun întocmit. 

 

În zilele de 3 şi 4 septembrie 2014, Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială şi-a desfăşurat activitatea pe raportori, respectiv au fost 

elaborate rapoartele asupra proiectelor de legi şi propunerilor legislative 

finalizate. De asemenea, au fost întocmite şi distribuite membrilor comisiei 

materiale documentare suplimentare asupra proiectelor aflate pe agenda 

de lucru a comisiei din săptămâna următoare. 

 

 

În ziua de 2 septembrie 2014 şi-au înregistrat prezenţa la lucrări toţi 

membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială (23): Iordache Florin – 

preşedinte, Solomon Adrian şi Vladu Iulian – vicepreşedinţi, Găină Mihăiţă 

şi Pocora Cristina-Ancuţa – secretari, Amet Varol, Anastase Roberta-Alma, 

Anton Marin, Axente Ioan, Baltă Mihai, Boghicevici Claudia, Condurăţeanu 

Andrei-Răzvan, Covaci Dorel, Delureanu Virgil, Dumitrache Ileana-

Cristina, Galan Constantin, Iane Daniel, Kerekes Károly, Orban Ludovic, 

Plumb Rovana, Sefer Cristian-George, Stativă Irinel-Ioan, Stoica Mihaela,  

Tudorie Violeta. 

  

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (23) în zilele de 3 şi 4 septembrie 2014 a absentat doamna 

deputat Plumb Rovana (grup parlamentar PSD) - ministru. 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Iordache 

Florin – preşedinte, Solomon Adrian şi Vladu Iulian – vicepreşedinţi, Găină 

Mihăiţă şi Pocora Cristina-Ancuţa – secretari, Amet Varol, Anastase 

Roberta-Alma, Anton Marin, Axente Ioan, Baltă Mihai, Boghicevici Claudia, 

Condurăţeanu Andrei-Răzvan, Covaci Dorel, Delureanu Virgil, Dumitrache 

Ileana-Cristina, Galan Constantin, Iane Daniel, Kerekes Károly, Orban 
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Ludovic, Sefer Cristian-George, Stativă Irinel-Ioan, Stoica Mihaela,  

Tudorie Violeta. 

 

 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

 Florin Iordache    Mihăiţă Găină 

     
 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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