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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 19 şi 21 mai 2015 

 

 

În zilele de 19 şi 21 mai 2015, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2014 pentru 

modificarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă - PLx 552/2014 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative - PLx 
18/2015 

3. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul 
cheltuielilor publice - Plx 304/2015 

4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă - 
PLx 396/2015 

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/2002 privind 
egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbați - PLx 405/2013 

6. Propunere legislativă privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de 
Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi - Plx 363/2015 

7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum 
şi alte măsuri - PLx 404/2015 

8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.4/2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri 
funciare - PLx 405/2015. 
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În data de 19 mai 2015, începând cu ora 10.00, lucrările Comisiei 
pentru muncă şi protecţie socială s-au desfăşurat în comun cu Comisia pentru 
industrii şi servicii. 

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele 

Comisiei pentru industrii şi servicii. 
 
Cele două comisii au avut pe ordinea de zi proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2014 pentru modificarea unor termene 

prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea 

voucherelor de vacanţă - PLx 552/2014. 

 
La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- din partea Guvernului: 

- d-l Dan Manolescu – Secretar de Stat, Ministerul Finanţelor Publice 
- d-l Bogdan Pandelică – Secretar de Stat, Ministerul Economiei, Comerţului şi 

Turismului 
- d-l Gabriel Lungu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice  
- d-na Mirela Matichescu – preşedinte interimar, Autoritatea Naţională pentru 

Turism 
- d-l Fănel Mitea – director general, Ministerul Finanţelor Publice 
- d-l Octavian Arsene – director, Autoritatea Naţională pentru Turism 
- d-na Loredana Matei – coordonator juridic, Autoritatea Naţională pentru 

Turism 
- invitaţi - reprezentanţi ai: 

- Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism din România 
- Asociaţiei Profesionale a Emitenţilor de Tichete din România 
- Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc 
- Consiliului Concurenţei 
- Confederaţiei Naţionale Sindicale “Cartel Alfa”. 

 
Comisiile au dezbătut proiectul de lege pe parcursul mai multor şedinţe 

comune şi au luat în discuţie observaţiile formulate asupra amendamentelor de 
către Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Economiei, Comerţului şi 
Turismului, Autoritatea Naţională pentru Turism, Consiliul Concurenţei, 
Asociaţia Română a Băncilor, Asociația Națională a Agențiilor de Turism din 
România, Asociaţia Profesională a Emitenţilor de Tichete din România. 

În cadrul şedinţei comune de azi au fost reluate dezbaterile asupra 
tuturor amendamentelor depuse.  
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În urma finalizării discuţiilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu 
majoritate de voturi (2 abţineri), adoptarea proiectului de lege cu 
amendamente. Toate amendamentele, admise şi respinse, se regăsesc în 
raportul comun întocmit de cele două comisii. 

 
 În data de 19 mai 2015, începând cu ora 11.00, lucrările Comisiei 
pentru muncă şi protecţie socială s-au continuat cu dezbaterea celorlalte 
proiecte înscrise pe ordinea de zi. 
 
 La dezbateri au participat: 
� d-na Sirma Caraman – Secretar de Stat, Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice 
� d-l Codrin Scutaru – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vâstnice. 
� d-na Mihaela Ungureanu – Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru 

Persoanele cu Dizabilităţi; 
� d-na Mihaela Grecu – director, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale 

şi Persoanelor Vâstnice 
� d-l Cătălin Ionescu – consilier, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale 

şi Persoanelor Vâstnice 
� d-na Roxana Petrescu – director, Ministerul Finanţelor Publice. 
� d-na Anca Ilie – consilier, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu 

Dizabilităţi. 
 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative - PLx 
18/2015 a fost adoptat de membrii comisiei, cu majoritate de voturi (6 voturi 
împotrivă), cu amendamente, admise şi respinse. Toate amendamentele se 
regăsesc în raportul comisiei. 
 

Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor 
publice - Plx 304/2015 a fost trimisă pentru dezbatere pe fond Comisiei pentru 
muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 

În cadrul discuţiilor au fost prezentate atât documentele însoţitoare, cât 
şi soluţia adoptată de Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, respectiv 
respingerea iniţiativei legislative. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei noastre au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, respingerea iniţiativei legislative. Motivele respingerii se 
regăsesc în raportul comun întocmit. 
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Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de 
muncă - PLx 396/2015 a fost amânat, întrucât la dezbateri nu au participat 
reprezentanţi ai Guvernului. 
 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/2002 
privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbați - PLx 
405/2013 a fost amânat, la cererea iniţiatorului, întrucât sunt necesare câteva 
amendamente, pentru corelare cu textul actului normativ în vigoare. 
 

Propunerea legislativă privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de 
Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi - Plx 363/2015 a fost 
trimisă pentru dezbatere pe fond Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi 
Comisiei pentru sănătate şi familie. 

În urma finalizării discuţiilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate 
de voturi (un vot împotrivă şi o abţinere), respingerea iniţiativei legislative şi 
transmiterea soluţiei adoptate către Comisia pentru sănătate şi familie, printr-
un raport preliminar, urmând ca raportul comun să fie întocmit după finalizarea 
dezbaterilor în cadrul Comisiei pentru sănătate şi familie. 
 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi 
alte măsuri - PLx 404/2015 a fost trimis comisiei pentru avizare, dezbaterea 
fondului fiind de competenţa Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (5 voturi împotrivă şi o abţinere), avizarea favorabilă a 
proiectului de lege în forma prezentată. 
 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.4/2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 
privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare - PLx 
405/2015 a fost trimis comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competenţa Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (6 voturi împotrivă şi o abţinere), avizarea favorabilă a 
proiectului de lege în forma prezentată. 
 

În ziua de 21 mai 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. 
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Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie socială 
(24) în ziua de 19 mai 2015 au absentat domnul deputat Mircea Dolha (grupul 
parlamentar PNL), doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache (grup 
parlamentar PSD) şi doamna deputat Rovana Plumb (grup parlamentar PSD) - 
ministru. 

Conform prevederilor art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, în locul 
domnului deputat Mircea Dolha (grupul parlamentar PNL) a participat, de la ora 
11, domnul deputat Grigore Crăciunescu, în locul doamnei deputat Ileana 
Cristina Dumitrache (grup parlamentar PSD) a participat domnul deputat Sorin 
Avram Iacoban, în locul domnului deputat Romeo Florin Nicoară (grup 
parlamentar PNL) a participat, de la ora 11.00, doamna deputat Florica 
Cherecheş, iar în locul doamnei deputat Rovana Plumb (grup parlamentar PSD) 
a participat domnul deputat Dima Toader. 

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, 
Florin Iordache, Kerekes Károly, Cristina Nichita, Romeo Florin Nicoară, Ludovic 
Orban, Cristian-George Sefer, Irinel-Ioan Stativă, Mihaela Stoica, Violeta 
Tudorie. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie socială 

(24) în ziua de 21 mai 2015 au absentat domnul deputat Mircea Dolha (grupul 
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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