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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 

PROCES-VERBAL 
al lucrărilor comisiei din 31 octombrie și 1, 2 și 3 noiembrie 2016 

 
 

În perioada 31 octombrie – 3 noiembrie 2016, Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi 
proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.20/2016 pentru modificarea şi completarea 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, şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
– Plx 449/2016. 

 
În zilele de  31 octombrie și 1 noiembrie  2016, Comisia pentru 

muncă și protecție socială și-a desfășurat lucrările în ședință comună cu 
Comisia pentru buget, finanțe și bănci.  

 
Lucrările comisiei au fost conduse de domnul deputat Adrian 

Solomon, preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 
 
La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Dragoș Pîslaru – ministru, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției 
Sociale și Persoanelor Vârstnice 

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

- d-l Attila Gyorgy – Secretar de Stat, Ministerul Finanțelor Publice 
- d-na Corina Pop – Secretar de Stat, Ministerul Sănătății 
- d-na Anca Iordache – director general, Ministerul Finanțelor Publice 
- d-l Nicu Popescu – director general adjunct, Ministerul Finanțelor 

Publice 
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- d-na Elena Ispas – director, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției 
Sociale și Persoanelor Vârstnice 

- d-na Doinița Tănase – director, Ministerul Sănătății 
- d-l Bucur Opincaru – șef birou, Ministerul Apărării Naționale 
- d-na Andreea Birchi – consilier, Ministerul Sănătății 
- d–l Dan Popescu – secretar general, Agenția Nucleară pentru 

Deșeuri Radioactive 
- d-l Gabriel Petre – președinte, Comisia Națională pentru Controlul 

Activităților Nucleare 
- d-l Răzvan Vulcănescu – vicepreședinte, Casa Națională de Asigurări 

de Sănătate 
- d-l Bogdan Hosssu – președinte, Confederația Națională Sindicală 

”Cartel ALFA” 
- d-l Sebastian Oprescu – președinte, Sindicatul Național al 

Funcționarilor Publici 
- d-l Mircea Ionescu – lider național, Sindicatul Național al 

Funcționarilor Publici 
- d-l Gheorghe Chiș – preşedinte, Federația Națională Sindicală 

Ambulanța 
- d-na Silvia Spiridon – președinte executiv, Federația Sindicală 

Hipocrat 
- d-l Simion Hăncescu – președinte, Federația Sindicatelor Libere din 

Învățământ 
- d-l Leonard Bărăscu – președinte, Federația Sindicală Sanitas 
- d-l Marius Sepi – prim-vicepreședinte, Federația Sindicală Sanitas 
- d-l Mircea Ciocan – vicepreședinte, Federația Sindicală Sanitas 
- d-l Viorel Hușanu – președinte, Uniunea Sanitas București 
- d-l Anton Hadăr – președinte, Federația  Națională Sindicală ”ALMA 

MATER” 
- d-l Alin Mazăre – membru, Federația Națională Sindicală ”ALMA 

MATER” 
- d-l Gabriel Predica – vicepreședinte, Federația ”Solidaritatea 

Sanitară”  
- d-l Pompiliu Buzduca – vicepreședinte, Federația Națională a 

Sindicatelor din Administrație 
- d-na Monica Oprea – vicepreședinte, Federația Sindicală „Pro Asist”. 
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Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.20/2016 pentru modificarea şi completarea 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, şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative - PLx 449/2016 a fost trimis pentru dezbatere pe fond Comisiei 
pentru muncă şi protecţie socială, Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 
şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

 
La începutul discuţiilor s-a precizat că proiectul va fi analizat în 

şedinţă comună a Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei 
pentru buget, finanţe şi bănci, urmând ca acestea să întocmească un 
raport preliminar, iar raportul comun al celor trei comisii urmând a fi 
întocmit după finalizarea dezbaterilor şi în cadrul Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi. 

Domnul ministru Dragoş Pîslaru a făcut o prezentare generală a 
prevederilor ordonanţei de urgenţă aflată în dezbatere, arătând că 
modificările aduse prin actul normativ vizează, în principal reducerea 
disfuncţionalităţilor de încadrare în sistemul public, restructurarea 
completă a sistemului de salarizare în cadrul familiei ocupaţionale 
Sănătate începând cu luna august 2016, restructurarea completă a 
sistemului de salarizare pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din 
învăţământ, începând cu luna august 2016, introducerea unui sistem de 
premiere bazat pe condiţii de reformă şi criterii de performanţă pentru 
personalul din sistemul de sănătate începând cu luna ianuarie 2017, şi 
pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, începând cu 
luna ianuarie 2018, modificarea şi completarea Legii nr.284/2010, în 
sensul înfiinţării registrului general de evidenţă al persoanelor plătite din 
fonduri publice, modul de aplicare urmând a fi stabilit prin hotărâre a 
Guvernului, acordarea majorării salariale de care a beneficiat personalul 
din sistemul de asistenţă socială, sistemul medical şi sistemul penitenciar 
şi pentru personalul de probaţiune care efectuează activităţi similare de 
asistenţă socială. 

Domnul preşedinte Adrian Solomon a arătat că ordonanţa de 
urgenţă a fost adoptată de către Guvern într-o formă care a nemulţumit o 
serie de categorii de bugetari şi prin urmare ea trebuie amendată în sensul 
înlăturării discriminărilor create care au determinat sindicatele să declare 
greva generală. 

Luând cuvântul, reprezentanţii Federaţiei Sindicale Sanitas, au arătat 
că greva declanşată continuă întrucât prevederile ordonanţei nu rezolvă 
problemele din sistem referitoare la sporuri, la contractul colectiv de 
muncă şi solicită includerea în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
20/2016 a angajaţilor care lucrează în serviciul tehnic administrativ, 
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aprox. 23.000 de persoane, a funcţionarilor publici din Direcţiile de 
Sănătate Publică - 1.800 de oameni şi a celor din creşe şi grădiniţe - 
aproximativ 1.500 de persoane.  

De asemenea, reprezentanţii organizaţiilor sindicale prezente la 
dezbateri solicită reducerea diferenţelor de salarizare, care ajung şi la 
1.200 de lei, dintre angajaţii din spitalele clinice şi cele neclinice, dar şi 
trecerea asistenţilor sociali pe grila din sistemul neclinic. 
 Doamna deputat Rovana Plumb a arătat că, în ceea ce priveşte 
reaşezarea grilelor şi corespondenţa dintre funcţii între unităţile clinice şi 
neclinice, cu sau fără compartimente de urgenţă, inclusiv cele pentru 
personalul TESA, dar mai ales pentru personalul medical de specialitate, 
precum şi salarizarea pentru personalul din asistenţa socială, fac obiectul 
amendamentelor depuse la comisie. Aceste amendamente reglează 
inechităţile identificate şi prezentate anterior. Domnia sa consideră că 
soluţia rezolvării problemelor salariale din sistemul bugetar rămâne legea 
salarizării unitare, dar trebuie menţionat că, prin raportul pe care îl adoptă 
comisia, se asigură baza solidă a acestei legi, care va pleca de la o 
salarizare echilibrată aflată în plată măcar pentru aceste  două sisteme 
prioritare. 
 Dezbaterile pe articole au început cu prezentarea a 
amendamentelor, precizându-se că acestea au fost formulate în scopul 
corectării disfuncţionalităţilor apărute, în principal, în cadrul celor două 
familii ocupaţionale. 

Deşi reprezentanţii PNL din cele două comisii au părăsit sala de 
şedinţe, dezbaterile pe articole au continuat, amendamentele fiind admise 
de cei prezenţi cu unanimitate de voturi. Acestea se regăsesc în raportul 
comun întocmit de cele trei comisii sesizate în fond.  

 
În zilele de 2 și 3 noiembrie 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 numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (22), în ziua de 31 octombrie 2016 au absentat domnul deputat 
Iulian Vladu (grup parlamentar PNL), domnul deputat Daniel Iane (grup 
parlamentar PNL), domnul deputat Ioan Axente (neafiliat), domnul 
deputat Mircea Dolha (grup parlamentar PNL), domnul deputat Romeo 
Florin Nicoară (grup parlamentar PNL), domnul deputat Ludovic Orban 
(grup parlamentar PNL), domnul deputat Cristian George Sefer (grup 
parlamentar UNPR), doamna deputat Mihaela Stoica (neafiliat) şi doamna 
deputat Violeta Tudorie (grup parlamentar PSD). 
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Conform prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, în locul domnului deputat  Iulian Vladu (grup 
parlamentar PNL) a participat domnul deputat Cristian Roman, în locul 
domnului deputat Daniel Iane (grup parlamentar PNL) a participat domnul 
deputat Ionuţ Stroe, în locul domnului deputat Mircea Dolha (grup 
parlamentar PNL) a participat domnul deputat Cristian Chirteş, în locul 
domnului deputat Romeo Florin Nicoară (grup parlamentar PNL) a 
participat doamna deputat Maria Grecea, în locul doamnei deputat Violeta 
Tudorie (grup parlamentar PSD) a participat doamna deputat Natalia Elena 
Intotero, iar domnul deputat Mugur Cozmanciuc (grup parlamentar PNL) a 
participat, între orele 16.00 – 17.30, în locul doamnei deputat Cristina 
Ancuţa Pocora, iar de la ora 17.30 a participat în locul domnului deputat 
Ludovic Orban. 

Și-au înregistrat prezența la lucrări următorii deputați, membri ai 
comisiei: Adrian Solomon – preşedinte, Mihai Baltă şi Cristina-Ancuţa 
Pocora – vicepreşedinţi, Mihăiţă Găină – secretar, Varol Amet, Andrei-
Răzvan Condurăţeanu, Dorel Covaci, Ileana-Cristina Dumitrache, Florin 
Iordache, Kerekes Károly, Cristina Nichita, Rovana Plumb, Irinel-Ioan 
Stativă. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (22) în zilele de 1, 2 şi 3 noiembrie au absentat domnul deputat 
Mircea Dolha (grup parlamentar PNL), domnul deputat Romeo Florin 
Nicoară (grup parlamentar PNL) şi domnul deputat Cristian George Sefer 
(grup parlamentar UNPR). 

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, Andrei-Răzvan Condurăţeanu, Dorel Covaci, Ileana-Cristina 
Dumitrache, Florin Iordache, Kerekes Károly, Cristina Nichita, 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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