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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

PROCES-VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din 13, 14 şi 15 octombrie 2015 

 

 
În perioada 13-15 octombrie 2015, Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.139 din 

Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii - Plx 487/2015 
2. Propunere legislativă pentru modificarea art.139 alin.(1) din Legea 

nr.53/2003 - Codul Muncii - Plx 560/2015 
3. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.188/199 privind Statutul 

funcţionarilor publici - PLx 556/2015 
4. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.9, Capitolul 

III, din Anexa II  la Legea nr.284/2010 - Plx 613/2015 
5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.23/2015 privind stabilirea unor măsuri în domeniul 
cercetării-dezvoltării şi inovării în vederea asigurării protecţiei 
intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei - 
PLx 627/2015. 

 
În data de 13 octombrie 2015, lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Adrian Solomon, preşedintele comisiei. 
 
La dezbateri au participat:  

- d-na Daniela Lenuţa Moroşanu – secretar general adjunct, Ministerul 
Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice  

- d-na Marcela Dumitraş – consilier, Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice  
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Propunerea legislativă pentru completarea alin.(1) al art.139 din 
Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii - Plx 487/2015 are ca obiect de 
reglementare completarea alin.(1) al art.139 din Codul muncii, în sensul 
introducerii zilei de 24 ianuarie printre zilele de sărbătoare legală în care 
nu se lucrează. 

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 art.139 alin.(1) din Legea 

nr.53/2003 - Codul Muncii - Plx 560/2015 are ca obiect de reglementare 
completarea alin.(1) al art.139 din Codul muncii, în sensul introducerii zilei 
de 6 ianuarie – Sărbătoarea Botezului Domnului - Boboteaza – printre 
zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, respingerea iniţiativei legislative. Motivele 
respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.188/199 privind 

Statutul funcţionarilor publici - PLx 556/2015 a fost amânat, la solicitarea 
reprezentanţilor Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice, întrucât au fost prezentate amendamente asupra 
cărora trebuie să prezinte un punct de vedere şi Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.9, Capitolul 

III, din Anexa II  la Legea nr.284/2010 - Plx 613/2015 are ca obiect de 
reglementare stabilirea numărului de contribuţii pentru care se asigură 
sprijin financiar din bugetele locale, respectiv din bugetul de stat, pentru 
personalul neclerical angajat în unităţile ce aparţin cultelor religioase din 
România. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, respingerea iniţiativei legislative. Motivele 
respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.23/2015 privind stabilirea unor măsuri în domeniul 
cercetării-dezvoltării şi inovării în vederea asigurării protecţiei intereselor 
esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei - PLx 627/2015 a 
fost trimis comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competenţa Comisiei pentru sănătate şi familie şi Comisiei pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma 
prezentată de Senat. 
 

În zilele de 14 şi 15 octombrie 2015, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu 
individual, fiind distribuite membrilor comisiei materiale documentare 
suplimentare şi amendamente primite la comisie 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 zilele de 13, 14 şi 15 octombrie 2015 au absentat domnul 
deputat Mircea Dolha (grup parlamentar PNL) şi doamna deputat Rovana 
Plumb (grup parlamentar PSD) - ministru. 

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, 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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