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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
al lucrărilor comisiei din 3 şi 5 noiembrie 2015 

 
 
În ziua de 3 noiembrie 2015, începând cu ora 12.00, Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările în având 
următoarea ordine de zi: 
1. Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea Consiliului 

Naţional pentru Competitivitate - Plx 592/2015 
2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.29/2015 pentru modificarea şi completarea art.8 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.86/2014 privind stabilirea 
unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale 
şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative - PLx 
716/2015. 

3. Proiect de Lege pentru modificarea art.27 alin.(1) din Legea 
nr.217/2003 cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în 
familie - PL-x 719/2015. 

4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei 
pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru 
revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 
1987 nr.341/2004 - PL-x 721/2015. 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2015 
pentru modificarea alin.(6) al art.92 din Legea recunoştinţei pentru 
victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta 
muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 
nr.341/2004 - PL-x 725/2015. 

6. Propunere legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de 
medic veterinar - Pl-x 687/2015. 

7. Propunere de Recomandare a Consiliului privind integrarea șomerilor 
de lungă durată pe piaţa forţei de muncă – COM (2015) 462. 
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Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 
preşedintele comisiei. 
 

La dezbateri au participat ca invitaţi: 
• d-l Florin Vodiţă - Secretar de Stat, Ministerul Economiei, Comerțului și 

Turismului 
• d-na Lenuţa Ichim – Subsecretar de Stat, Autoritatea Naţională Sanitară 

Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor 
• d-l Liviu Fetic – consilier, Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului 
• d-l Bogdan Paşca – consilier afaceri europene, Ministerul Muncii, 

Familiei, Protecţii Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
• d-l deputat Nechita Adrian Oros – iniţiator proiect 
• d-l deputat Liviu Harbuz – iniţiator proiect. 
 

Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea Consiliului 
Naţional pentru Competitivitate - Plx 592/2015 a fost trimisă comisiei 
pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru 
politică economică, reformă şi privatizare. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (6 împotrivă), avizarea favorabilă a propunerii 
legislative. 
 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.29/2015 pentru modificarea şi completarea art.8 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.86/2014 privind stabilirea unor 
măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative - PLx 716/2015 a fost 
trimis comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa 
Comisiei pentru industrii şi servicii şi Comisiei pentru administraţie publică 
şi amenajarea teritoriului. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (4 împotrivă), avizarea favorabilă a proiectului de lege 
în forma prezentată de Senat.  
 

Proiectul de Lege pentru modificarea art.27 alin.(1) din Legea 
nr.217/2003 cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie - 
PLx 719/2015 a fost trimis comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului 
fiind de competenţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi Comisiei 
pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de  voturi (6 abţineri), avizarea favorabilă a proiectului de lege 
în forma prezentată de Senat. 
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Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
recunoştinţei pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi 
pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 
1987 nr.341/2004 - PLx 721/2015 a fost trimis comisiei pentru avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (o abţinere), avizarea negativă a proiectului de lege. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.16/2015 pentru modificarea alin.(6) al art.92 din Legea recunoştinţei 
pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta 
muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 
nr.341/2004 - PLx 725/2015 a fost trimis comisiei pentru avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 
Propunerea legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de 

medic veterinar – Plx 722/2015 a fost amânată, la solicitarea iniţiatorilor, 
prezenţi la dezbateri.  
 

Referitor la propunerea de Recomandare a Consiliului privind 
integrarea șomerilor de lungă durată pe piaţa forţei de muncă – COM 
(2015) 462, membrii comisiei au solicitat informaţii suplimentare cu privire 
la programele ce se desfăşoară în ţara noastră pentru reintegrarea în 
muncă a şomerilor, dezbaterea fiind amânată pentru o şedinţă viitoare. 

 
În ziua de 5 noiembrie 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 
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 3 şi 5 noiembrie 2015 au absentat domnul 
deputat Mircea Dolha (grup parlamentar PNL) şi doamna deputat Rovana 
Plumb (grup parlamentar PSD) - ministru. 
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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, Cristian-
George Sefer, Irinel-Ioan Stativă, Mihaela Stoica, Violeta Tudorie. 

 
 

  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Adrian Solomon     Mihăiţă Găină 

 

 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Decebal Stănescu 
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