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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 6, 7 și 8 mai 2019 

 
 
În data de 7 mai 2019, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – 
PLx 550/2018 

2. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Raport 
privind evaluarea cadrului UE pentru strategiile naţionale de integrare a 
romilor până în 2020 -COM (2018) 785 

 
La dezbateri a participat, ca invitat, d-l Adrian Chiotan – 

președinte, Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități 
 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele comisiei. 
 

        Dezbaterile au început cu proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.69/2018 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap – PLx 550/2018, care a fost trimis spre dezbatere 
pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru sănătate și familie.  
 În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar întocmit de 
Comisia pentru sănătate și familie, care propune adoptarea proiectului de 
lege în forma prezentată de Senat. 
 În urma discuțiilor, membrii comisiei și-au însușit opinia exprimată 
de Comisia pentru sănătate și familie și au hotărât, cu majoritate de voturi 
(patru abțineri), adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de 
Senat. 
 



 

2/2

 Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - 
Raport privind evaluarea cadrului UE pentru strategiile naţionale de 
integrare a romilor până în 2020 - COM (2018) 785 a fost înaintată 
comisiei noastre spre examinare pe fond în cadrul controlului parlamentar 
asupra procesului decizional la nivelul Uniunii Europene.  
 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, acordarea unei opinii favorabile. 
 

În zilele de 6 și 8 mai 2019, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu individual, 
fiind distribuite membrilor comisiei materiale documentare asupra 
proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (22) în ziua de 7 mai 2019 a absentat domnul deputat Dan 
Vîlceanu (grup parlamentar PNL). 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Adrian 
Solomon – preşedinte, Mihăiţă Găină, Dumitru Oprea şi Silviu Vexler – 
vicepreşedinţi, Éva-Andrea Csép şi Violeta Răduţ – secretari, Vasile Axinte, 
Mara-Daniela Calista, Adrian-Octavian Dohotaru, Petre-Florin Manole, 
Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Anişoara Radu, Claudiu-Vasile 
Răcuci, Cristian-George Sefer, Cristian-Gabriel Seidler, Irinel-Ioan Stativă, 
Eliza-Mădălina Ştefănescu-Peţa, Lia Olguţa Vasilescu, Constantin-Cătălin 
Zamfira. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (22) în zilele de 6 şi 8 mai 2019 au absentat următorii deputaţi: 
Dan Vîlceanu (grup parlamentar PNL) şi Cristian-Gabriel Seidler (grup 
parlamentar USR). 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Adrian 
Solomon – preşedinte, Mihăiţă Găină, Dumitru Oprea şi Silviu Vexler – 
vicepreşedinţi, Éva-Andrea Csép şi Violeta Răduţ – secretari, Vasile Axinte, 
Mara-Daniela Calista, Adrian-Octavian Dohotaru, Petre-Florin Manole, 
Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Anişoara Radu, Claudiu-Vasile 
Răcuci, Cristian-George Sefer, Irinel-Ioan Stativă, Eliza-Mădălina Peţa- 
Ştefănescu, Lia Olguţa Vasilescu, Constantin-Cătălin Zamfira. 

 
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
Adrian Solomon     Violeta Răduţ  

   

 

 

 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 


		2019-06-03T15:06:31+0300
	Lidia Vladescu




