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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
 

lucrărilor Comisiei din 3, 4 și 5 septembrie 2019 
SINTEZA 

 
 
În perioada 3-5 septembrie 2019, Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap – Plx 204/2019 

2. Propunere legislativă privind modificarea alin.(1) al art.30 din 
Legea 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei 
domestice – Plx 293/2019 

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea articolului 
5 al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2017 pentru 
stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii – PLx 
311/2019 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.33/2019 pentru modificarea Legii nr.556/2004 
înfiinţarea Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989 
– PLx 330/2019 

5. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul 
European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul 
Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca 
Europeană de Investiții - Abordarea impactului pe care l-ar 
avea retragerea fără acord a Regatului Unit din Uniune: 
abordarea coordonată a Uniunii – COM 2019 195 
 
La dezbateri au participat ca invitaţi:  
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- D-l Adrian Chiotan – președinte, Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Dizabilităţi 

- D-na Monalisa Cîrstea - Agenția Națională pentru Egalitatea de 
Șanse între Femei și Bărbați 

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 
preşedintele comisiei. 
 

        În data de 3 septembrie, dezbaterile au început cu Propunerea 
legislativă pentru modificarea unor acte normative privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – Plx 204/2019, înaintat 
spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre cât și Comisiei pentru 
sănătate și familie. 
 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, amânarea discutării propunerii legislative. 

 Propunerea legislativă privind modificarea alin.(1) al art.30 din 
Legea 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice – 
Plx 293/2019 a fost trimisă comisiei noastre spre avizare, dezbaterea 
fondului fiind de competența Comisiei juridice, de disciplină și imunități și 
Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați. 
 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (1 vot împotrivă) acordarea unui aviz nefavorabil. 

 Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea articolului 5 al 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea 
înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii – PLx 311/2019 a fost trimis 
comisiei noastre spre avizare, dezbaterea fondului fiind de competența 
Comisiei pentru industrii și servicii.  
 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi ( 1 abținere), acordarea unui aviz favorabil. 

 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.33/2019 pentru modificarea Legii nr.556/2004 înfiinţarea 
Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989 – PLx 330/2019 a fost 
înaintat comisiei noastre spre avizare, dezbaterea fondului revenind 
Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă și Comisiei 
parlamentare a revoluționarilor din decembrie 1989. 
 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, acordarea unui aviz favorabil. 

 Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul 
European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și 
Social European, Comitetul Regiunilor și Banca European ă de Investiții - 
Abordarea impactului pe care l-ar avea retragerea fără acord a Regatului 
Unit din Uniune: abordarea coordonată a Uniunii – COM 2019 195 a fost 
înaintată comisiei noastre în vederea examinării pe fond. 
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 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, acordarea unei opinii favorabile. 

În datele de 4 și 5 septembrie  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 săptămâna 
următoare. 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (22) în ziua de 3 septembrie nu a absentat nici un deputat. 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (22) în zilele de 4-5 septembrie a absentat domnul deputat 
Seidler Cristian Gabriel (grup USR). 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Adrian 
Solomon – preşedinte, Mihăiță 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, Eliza-Mădălina Peța -
Ștefănescu, Anișoara Radu, Claudiu-Vasile Răcuci, Cristian-George Sefer, 
Irinel-Ioan Stativă, Lia Olguţa Vasilescu, Dan Vîlceanu, Constantin Cătălin 
Zamfira. 

 

 

 

  
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
Adrian Solomon     Violeta Răduţ  
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