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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 

PROCES-VERBAL 
al lucrărilor comisiei din 29, 30 şi 31 august 2016 

 
 

În zilele de 29 şi 30 august 2016, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu individual, 
fiind prezentate şi distribuite membrilor comisiei materiale documentare 
suplimentare asupra proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei din 
data de 31 august 2016.  
 

În ziua de 31 august 2016, începând cu ora 11.00 s-a desfăşurat 
şedinţa comisiei, cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere – PLx 
717/2015 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.42 şi 
47 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii – Plx 164/2015 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.53/2003 - Codul Muncii – Plx 205/2015 

4. Propunere legislativă pentru completarea alin.(1), art.88 din 
Legea nr.53/2003, Codul muncii, republicată – Plx 734/2015 

5. Propunere legislativă pentru adoptarea directivei UE în domeniul 
muncii-repausul săptămânal – Plx 735/2015 

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.53/2003 - Codul Muncii - Plx 90/2016 

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.53 din 2003 - Codul Muncii – Plx 240/2016 

8. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.53/2003 - Codul muncii – PLx 577/2015.  

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele comisiei. 
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La dezbateri au participat ca invitaţi:  
- d-na Iolanda Stăniloiu - Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
- d-na Olimpia Negru - Secretar de Stat, Ministerul Mediului, Apelor şi 

Pădurilor 
- d-l Attila Gyorgy - Secretar de Stat, Ministerul Finanţelor Publice 
- d-l Eduard Corjescu – director, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
- d-l Viorel Marinescu – consilier, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor 
- d-na Niculina Moisă – consilier, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor 
- d-na Gabriela Doina Stăncioiu – consilier, Ministerul Finanţelor Publice 
- d-l Ciprian Şoavă - şef serviciu, Agenţia Naţională pentru Protecţia 

Mediului 
- d-na Delia Fodor – vicepreşedinte, Garda Naţională de Mediu 
- d-l Valentin Neagoe - şef serviciu, Garda Naţională de Mediu 
- d-na Simona Dinculescu - reprezentant Consiliul Investitorilor Străini 
- d-na Daniela Niţu Gladunea - reprezentant Consiliul Investitorilor 

Străini 
- d-l Dumitru Costin- președinte, BNS 
- d-l Ion Pisc Scrădeanu- prim-vicepreședinte, BNS 
- d-l Gheorghe Ilie - vicepreședinte, BNS 
- d-l Mihai Acsinte – reprezentant Confederaţia Patronală “Concordia” 
- d-l Alin Stoica - reprezentant Confederaţia Patronală “Concordia” 
- d-l Adrian Manolache - reprezentant Confederaţia Patronală “Concordia” 
- d-l Sabin Rusu - secretar general, C.N.S.L.R ”Frăția” 
- d-l Lucian Vasilescu - șef departamentul juridic, C.N.S.L.R ”Frăția” 
- d-l Ion Albu - președinte executiv, C.S.N. Meridian. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere – PLx 
717/2015 a fost trimis pentru dezbatere pe fond Comisiei pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice. 

În cadrul dezbaterilor s-a propus amânarea acestui proiect întrucât 
forma adoptată de Comisia pentru agricultură conţine unele amendamente 
care nu respectă normele de tehnică legislativă şi este necesară 
corectarea lor. În acest sens, s-a propus ca proiectul să fie discutat în 
şedinţă comună cu Comisia pentru agricultură. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.42 şi 

47 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii – Plx 164/2015 a fost amânată, la 
solicitarea reprezentanţilor Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale 
şi Persoanelor Vârstnice. 
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Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.53/2003 - Codul Muncii – Plx 205/2015 a fost respinsă de membrii 
comisiei, cu unanimitate de voturi. Motivele respingerii se regăsesc în 
raportul comisiei. 

  
Propunerea legislativă pentru completarea alin.(1), art.88 din Legea 

nr.53/2003, Codul muncii, republicată – Plx 734/2015 a fost respinsă de 
membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. Motivele respingerii se 
regăsesc în raportul comisiei. 
 

Propunere legislativă pentru completarea alin.(1), art.88 din Legea 
nr.53/2003, Codul muncii, republicată – Plx 734/2015 a fost respinsă de 
membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. Motivele respingerii se 
regăsesc în raportul comisiei. 

 
Propunerea legislativă pentru adoptarea directivei UE în domeniul 

muncii-repausul săptămânal – Plx 735/2015 a fost respinsă de membrii 
comisiei, cu unanimitate de voturi. Motivele respingerii se regăsesc în 
raportul comisiei. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.53/2003 - Codul Muncii - Plx 90/2016 a fost respinsă de membrii 
comisiei, cu unanimitate de voturi. Motivele respingerii se regăsesc în 
raportul comisiei. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.53 

din 2003 - Codul Muncii – Plx 240/2016 a fost respinsă de membrii 
comisiei, cu majoritate de voturi (4 abţineri). Motivele respingerii se 
regăsesc în raportul comisiei. 

 
Referitor la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.53/2003 - Codul muncii – PLx 577/2015, întrucât în grupul de lucru nu 
au fost finalizate discuţiile, membrii comisiei au hotărât ca în următoarele 
două săptămâni să continue dezbaterile pe text în grupul de lucru, din 
care fac parte, pe lângă membri ai comisiei, reprezentanţi ai iniţiatorilor, 
sindicatelor, patronatelor, Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice şi Ministerului Finanţelor Publice.  

La finalul dezbaterilor, va fi prezentat plenului comisiei un raport 
preliminar, care va cuprinde forma agreată de participanţii la dezbateri sau 
textele în divergenţă, urmând ca acesta să decidă forma finală a textului. 
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Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (22) în zilele de 29 şi 30 august 2016 a absentat domnul deputat 
Mircea Dolha (grup parlamentar PNL). 

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, 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 (22) în ziua de 31 august 2016 au absentat domnul deputat Daniel 
Iane (grup parlamentar PNL) şi domnul deputat Mircea Dolha (grup 
parlamentar PNL). 

Conform prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, în locul 
domnului deputat Daniel Iane (grup parlamentar PNL) a participat doamna 
deputat Florica Cherecheş. 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Adrian 
Solomon – preşedinte, Mihai Baltă, Cristina-Ancuţa Pocora şi Iulian Vladu 
– vicepreşedinţi, Mihăiţă Găină – secretar, Varol Amet, Ioan Axente, 
Andrei-Răzvan Condurăţeanu, Dorel Covaci, 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 Decebal Stănescu 
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