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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 23 şi 24 martie 2016 

 
 
În zilele de 23 şi 24 martie 2016, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege pentru modificarea Legii concediului paternal 

nr.210/1999 - Plx 873/2015 
2. Propunere legislativă privind activitatea de prevenţie în sănătate - Plx 

4/2016 
3. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii de Supraveghere Financiară - Plx 21/2016 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2016 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2013 
privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 
economici la care statul sau unităţile administrative-teritoriale sunt 
acţionari unici sau majoritari sau deţin direct sau indirect o participaţie 
majoritară - PLx 58/2016 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.62/2015 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Legea 
nr.2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor 
judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii 
nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă - PLx 67/2016 

6. Proiect de Lege pentru completarea art.12 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de 
Frontieră Române - PLx 72/2016. 
 
În data de 23 martie 2016, lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Adrian Solomon, preşedintele comisiei. 
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La dezbateri au participat ca invitaţi:  
- d-na Cristina Manda – Subsecretar de Stat, Ministerul Afacerilor Interne 
- d-l Cornel Coca Constantinescu – vicepreşedinte, Autoritatea de 

Supraveghere Financiară 
- d-na Doina Gabriela Stăncioiu – consilier, Ministerul Finanţelor Publice. 
 

Proiectul de Lege pentru modificarea Legii concediului paternal 
nr.210/1999 - Plx 873/2015 a fost retrimis comisiei, în vederea reexaminării 
şi întocmirii unui nou raport. Astfel, în urma reluării dezbaterilor, membrii 
comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege 
cu amendamente şi întocmirea unui raport de înlocuire. Amendamentele, 
admise şi respinse, se regăsesc în raportul întocmit. 
 

Propunerea legislativă privind activitatea de prevenţie în sănătate - Plx 
4/2016 a fost trimisă comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competenţa Comisiei pentru sănătate şi familie. 

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

Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii de Supraveghere Financiară - Plx 21/2016 a fost trimisă 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 (o abţinere), avizarea negativă a propunerii legislative. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2016 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2013 privind 
întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care 
statul sau unităţile administrative-teritoriale sunt acţionari unici sau 
majoritari sau deţin direct sau indirect o participaţie majoritară - PLx 
58/2016 a fost trimis comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competenţa Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului. 

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

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.62/2015 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Legea 
nr.2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, 
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precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr.134/2010 privind 
Codul de procedură civilă - PLx 67/2016 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 în forma 
prezentată de Senat. 
 

Proiectul de Lege pentru completarea art.12 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de 
Frontieră Române - PLx 72/2016 a fost trimis comisiei pentru avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi şi Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

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

 
În data de 24 martie 2016, 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 23 şi 24 martie 2016 a absentat doamna deputat 
Ileana Cristina Dumitrache (grup parlamentar PSD). 

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, Mircea Dolha, 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 Lidia Vlădescu 
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