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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 24, 25 şi 26 noiembrie 2015 

 
 

În perioada 24 - 26 noiembrie 2015, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Propunere legislativă pentru declararea zilei de 10 mai - Ziua Declarării 

Independenţei României- PLx 616/2013 
2. Propunere legislativă pentru declararea zilei de 10 Mai – ca sărbătoare 

naţională- Plx 523/2015 
3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 31/2015 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 
21/1996 şi pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul 
cheltuielilor publice - PL-x 741/2015 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2015 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2007 
privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de 
conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi 
utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora - PL-x 
210/2015. 

5. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.211/2012 privind 
aprobarea OG 8/2011 pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu 
privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de 
călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de 
război- Pl-x 612/2015. 

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.288/24 
iunie 2004 privind organizarea studiilor universitare, - Plx 714/2015 

7. Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.31/1990 
societăţilor şi reglementarea echivalării funcţiilor - PLx 816/2015 

8. Propunere legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de 
mediator - Plx 818/2015 
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În data de 24 noiembrie 2015 Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 11.00. 

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele Comisiei. 
 
La dezbateri au participat: 

• d-l Alexandru Oprean - Secretar de Stat, Ministerul Culturii 
• d-l Ion Ghizdeanu - Secretar de Stat, Ministrul Finanţelor Publice 
• d-na Carmen Iuja Mitran – consilier, Ministrul Finanţelor Publice 
• d-na Adriana Kalapis – director, Ministerul Transporturilor 
• d-l Valentin Tănase – consilier, Ministerul Transporturilor 
• d-l Mircea Ionescu – consilier, Ministerul Transporturilor 
• d-l Viorel Mihalcea – şef secţie Asistenţă veterani de război, 

Ministerului Apărării Naţionale. 
 
Membrii Comisiei au reluat discuţiile asupra propunerii legislative 

pentru declararea zilei de 10 mai - Ziua Declarării Independenţei 
României- PLx 616/2013, retrimisă de plenul Camerei Deputaţilor în 
temeiul art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (o abţinere), adoptarea cu amendamente a iniţiativei 
legislative. Amendamentele şi documentele care au stat la baza lor se 
regăsesc în raportul Comisiei. 
 

Propunerea legislativă pentru declararea zilei de 10 Mai – ca 
sărbătoare naţională- Plx 523/2015 a fost respinsă, cu unanimitate de 
voturi, întrucât aceasta a rămas fără obiect ca urmare a apariţiei Legii 

nr.103/2015 pentru declararea zilei de 10 mai ca sărbătoare naţională. 
 

Dezbaterea asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.31/2015 pentru modificarea şi completarea 
Legii concurenţei nr.21/1996 şi pentru completarea art. 1 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul 
cheltuielilor publice - PLx 741/2015 a fost amânată la solicitarea 
reprezentanţilor Ministerului Finanţelor Publice. 
 
 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.8/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind 
perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale 
conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii 
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acestora - PL-x 210/2015 a fost discutat pe baza raportului preliminar 
primit de la Comisia pentru transporturi şi infrastructură.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi adoptarea proiectului de lege cu amendamente. 
Acestea se regăsesc în raportul comun al celor două comisii.  

 
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.211/2012 privind 

aprobarea OG 8/2011 pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu 
privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de 
călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de 
război- Pl-x 612/2015 a fost dezbătută şi adoptată cu unanimitate de 
voturi, cu amendamente, în vederea asigurării facilităţilor de transport 
pentru persoanele care beneficiază de acest drept, potrivit legii. 
 

În data de 25 noiembrie 2015 Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 10.00. 

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele Comisiei. 
 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.288/24 iunie 2004 privind organizarea studiilor universitare - Plx 
714/2015, a fost dezbătută şi avizată negativ, cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.31/1990 

societăţilor şi reglementarea echivalării funcţiilor - PLx 816/2015 a fost 
avizat negativ, ţinându-se cont de punctul de vedere, negativ, al 
Guvernului. 

 
Propunerea legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de 

mediator - Plx 818/2015 a fost dezbătută şi avizată negativ, avizul 
urmând a fi transmis Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi. 
 

În ziua de 26 noiembrie 2015, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordine de zi studiu individual 
asupra proiectelor aflate pe agenda de lucru a Comisiei. 
 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (24) în zilele de 24-26 noiembrie 2015 a absentat domnul deputat 
Kerekes Karoly (grup parlamentar UDMR). 

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 
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Axente, Claudia Boghicevici, Andrei-Răzvan Condurăţeanu, Dorel Covaci, 
Virgil Delureanu, Mircea Dolha, Ileana-Cristina Dumitrache, Florin 
Iordache, 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 Sorina Szabo 
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