
 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
Telefon: 021.414.1130, 021.414.1131; Fax: 021.314.68.69; e-mail: cp07@cdep.ro 

  

 

1/6

COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
al lucrărilor Comisiei din 21, 22 şi 23 iunie 2016 

 
 
În perioada 21 - 23 iunie 2016, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Întâlnirea membrilor comisiei cu doamna Valentina Conţescu – Secretar 

de Stat în cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice 

2. Proiect de Lege pentru modificarea anexei nr.5 din Legea nr.63/2011 
privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și 
didactic auxiliar din învățământ - PLx 48/2014 

3. Propunere legislativă pentru completarea Anexei 5 din Legea nr.63 din 
10 mai 2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a 
personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ - Plx 323/2015 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Anexei 3b din 
Legea 63/2011 - privind încadrarea si salarizarea în anul 2011 a 
personalului didactic şi didactic auxiliar din învaţământ, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Art.4 din Anexa I din Legea 
284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice şi a Anexei II, Cap.I, pct 6 din Legea 284/2010 privind 
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice - Pl-x 
756/2015  

5. Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.309/2002 privind 
recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat 
stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în 
perioada 1950-1961 - PLx 158/2016 

6. Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.248/2015 privind 
stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din 
familii defavorizate - PLx 251/2016 
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7. Proiect de Lege privind aderarea României la Centrul European pentru 
interdependenţă şi solidaritate mondială creat prin Rezoluţia (89)14, 
adoptată de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei la 16 noiembrie 
1989, a cărui continuare a fost confirmată prin Rezoluţia (93) 51 
adoptată de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei la 21 octombrie 
1993 - PLx 256/2016 

8. Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative - PLx 
273/2016. 

 
În data de 21 iunie 2016, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi analizarea materialelor 
documentare suplimentare asupra proiectelor aflate pe agenda de lucru a 
comisiei din 22 iunie 2016. 

 
În data de 22 iunie 2016, lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Adrian Solomon, preşedintele comisiei. 
 

La începutul lucrărilor, domnul deputat Adrian Solomon a solicitat 
suplimentarea ordinii de zi cu propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii 53/2003 privind Codul Muncii - Plx 892/2015. 
De asemenea, domnia sa a solicitat ca proiectul de lege aflat la 

punctul 7 pe ordinea de zi să fie discutat cu prioritate, întrucât termenul 
de depunere a raportului a fost depăşit, iar finalizarea procedurilor 
legislative parlamentare trebuie făcută până la sfârşitul sesiunii 
parlamentare.  

Supuse votului, cele două propuneri au fost adoptate cu unanimitate 
de voturi. 

 
La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-na Valentina Conţescu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice  

- d-l Daniel Asănică – secretar general, Agenţia Naţională pentru 
Egalitatea de Sanşe între Femei şi Bărbaţi 

- d-na Oana Rogoveanu – director, Ministerul Afacerilor Externe 
- d-na Simona Bordeianu – consilier, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice  
- d-l Cristian Corinoiu – consilier, Agenţia Naţională pentru Egalitatea de 

Sanşe între Femei şi Bărbaţi 
- d-na Gabriela Stăncioiu – consilier, Ministerul Finanţelor Publice. 

 
 
 



 

3/6

Proiectul de Lege privind aderarea României la Centrul European 
pentru interdependenţă şi solidaritate mondială creat prin Rezoluţia 
(89)14, adoptată de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei la 16 
noiembrie 1989, a cărui continuare a fost confirmată prin Rezoluţia (93)51 
adoptată de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei la 21 octombrie 
1993 - PLx 256/2016 a fost prezentat de către doamna Oana Rogoveanu – 
director în cadrul Ministerului Afacerilor Externe. 

În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 
invitaţii. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea anexei nr.5 din Legea 

nr.63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului 
didactic și didactic auxiliar din învățământ - PLx 48/2014 şi propunerea 
legislativă pentru completarea Anexei 5 din Legea nr.63 din 10 mai 2011 
privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi 
didactic auxiliar din învăţământ - Plx 323/2015 au fost trimise pentru 
dezbatere pe fond Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei 
pentru buget, finanţe şi bănci. 

În cadrul discuţiilor s-a precizat că, începând cu data de 1 august 
2016, Legea nr.63/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se 
abrogă, reglementarea salarizării şi a altor drepturi ale personalului din 
învăţământ fiind stabilită prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2015, astfel cum a fost modificată şi completată prin Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.20/2016. Ca urmare, cele două proiecte au rămas 
fără obiect. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, respingerea celor două iniţiative legislative şi 
transmiterea unor rapoarte preliminare către Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci, urmând ca rapoartele comune să fie întocmite după 
finalizarea dezbaterilor şi în cadrul acestei comisii. 
 

Referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Anexei 3b din Legea 63/2011 - privind încadrarea si salarizarea în anul 
2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învaţământ, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Art.4 din Anexa I din Legea 284/2010 
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi a 
Anexei II, Cap.I, pct 6 din Legea 284/2010 privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice - Plx 756/2015, în cadrul discuţiilor 
s-a propus respingerea acesteia din următoarele considerente: 

- Legea nr.63/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se 
abrogă, reglementarea salarizării şi a altor drepturi ale personalului din 
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învăţământ fiind stabilită prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2015, astfel cum a fost modificată şi completată prin Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.20/2016. Ca urmare, propunerea a rămas fără 
obiect; 

- propunerea de modificare a unor prevederi din anexele la Legea 
nr.284/2010 nu pot fi promovate întrucât Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.20/2016 cuprinde deja aceste modificări, prevederile fiind 
mai favorabile decât cele propuse prin iniţiativă. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, respingerea iniţiativei legislative. 
 

Proiectul de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.309/2002 
privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au 
efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în 
perioada 1950-1961 - PLx 158/2016 a fost adoptat de membrii comisiei, 
cu unanimitate de voturi, în forma prezentată. 
 

Proiectul de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.248/2015 
privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor 
provenind din familii defavorizate - PLx 251/2016 a fost trimis pentru 
dezbatere pe fond Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. 

În cadrul discuţiilor s-a propus respingerea proiectului de lege 
întrucât a rămas fără obiect, ca urmare a apariţiei Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.14/2016 pentru modificarea art.2 din Legea nr.248/2015 

privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor 

provenind din familii defavorizate. Supusă votului, propunerea de 
respingere a fost aprobată, urmând ca raportul comun să fie întocmit după 
finalizarea dezbaterilor şi în cadrul Comisiei pentru administraţie. 
 

Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative - PLx 
273/2016 a fost trimis pentru dezbatere pe fond Comisiei pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată şi 
transmiterea unui raport preliminar către Comisia juridică, urmând ca 
raportul comun să fie întocmit după finalizarea dezbaterilor şi în cadrul 
acestei comisii. 
 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
53/2003 privind Codul Muncii - Plx 892/2015 a fost amânată, la solicitarea 
membrilor comisiei, pentru a fi discutat împreună cu un alt proiect aflat pe 
agenda de lucru a comisiei şi care are acelaşi obiect de reglementare.  



 

5/6

 
Întâlnirea membrilor comisiei cu doamna Valentina Conţescu – 

Secretar de Stat în cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice a avut ca teme de discuţii următoarele: 

1. stadiul normelor de aplicare a Legii de modificare și completare a 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și 

indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, cu aplicabilitate de la data 
de 1 iulie 2016; 

2. stadiul elaborării şi promovării normelor de aplicare a Legii 

nr.219/2015 privind economia socială; 

3. informaţii legate de aplicarea dispoziţiilor art.771 şi 772 din Legea 

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

ocupării forţei de muncă. 

 
 Referitor la punctul 1, doamna Secretar de Stat a spus că proiectul 
de hotărâre prin care se aprobă modificarea normelor de aplicare a 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și 

indemnizația lunară pentru creșterea copiilor se află pe masa de lucru a 
Guvernului, urmând să fie aprobate şedinţa Guvernului. 
 Referitor la normele de aplicare  Legii nr.219/2015, acestea au fost 
puse în dezbatere publică pe site-ul ministerului încă din luna februarie 
2016. Însă, în urma numeroaselor solicitări venite din partea ONG-urilor şi 
a observaţiilor formulate de către acestea, au avut loc noi întâlniri şi 
dezbateri punctuale asupra proiectului, textul nefiind finalizat. De 
asemenea, domnia sa a precizat că urmează o ultimă întâlnire cu ONG-
urile de profil, urmând refacerea textului şi transmiterea lui pentru 
finalizarea procedurilor în vederea adoptării. 

În ceea ce priveşte aplicarea dispoziţiilor art.771 şi 772 din Legea 
nr.76/2002, răspunsul a venit din partea domnului Cristian Corinoiu, 
reprezentant al ANOFM, care a spus că există necorelări ale prevederilor 
celor două articole cu alte prevederi ale legii şi încă se analizează 
rezolvarea acestei situaţii. 
 

În data de 23 iunie 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 21 iunie 2016 a absentat domnul deputat Mircea 
Dolha (grupul parlamentar PNL). 
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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, 
Virgil Delureanu, 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. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (24) în zilele de 22 şi 23 iunie 2016 au absentat domnul deputat 
Mircea Dolha (grupul parlamentar PNL) şi domnul deputat Varol Amet 
(grup parlamentar al Minorităţilor naţionale) - delegaţie. 

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, Ioan Axente, 
Claudia Boghicevici, Andrei-Răzvan Condurăţeanu, Dorel Covaci, Virgil 
Delureanu, 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, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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