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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
PROCES-VERBAL 

al lucrărilor comisiei din 20, 21 şi 22 septembrie 2016 
 
 
 

În perioada 20 - 22 septembrie 2016, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii asistenţei 

sociale nr.292/2011 – Plx 230/2016 
2. Propunere legislativă pentru completarea art.24 din Legea nr.73/1993 

pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ, 
republicată în Monitorul Oficial, partea I, nr.1122/2004 – Plx 283/2016 

3. Proiect de Lege privind completarea art.23 din Legea nr.217/2003 
pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie – Plx 327/2016 

4. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, către Consiliu și 
către Parlamentele Naționale privind propunerea de directivă de 
modificare a Directivei privind detaşarea lucrătorilor, în ceea ce priveşte 
principiul subsidiarităţii, în conformitate cu Protocolul nr.2 - COM 
(2016) 505 

5. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O nouă agendă 
pentru competențe în Europa – Să lucrăm împreună pentru 
consolidarea capitalului uman, a capacităţii de inserţie profesională și a 
competitivităţii – COM (2016) 381. 

 
În ziua de 20 septembrie 2016, lucrările au fost conduse de 

domnul deputat Adrian Solomon, preşedintele comisiei. 
 
La dezbateri au participat ca invitaţi:  
- d-na Gabriela Coman – președinte, Autoritatea Națională pentru 

Protecția Drepturilor Copilului și Adopție 
- d-l deputat Szabo Odon – inițiator Plx 230/2016. 
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Dezbaterile  au început cu proiectul  de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii asistenţei sociale nr.292/2011 – Plx 230/2016, care a 
fost prezentat, în numele inițiatorilor, de către d-l deputat Szabo Odon. În 
urma discuțiilor, membrii comisiei au hotărât să amâne dezbaterile în 
vederea reanalizării proiectului și găsirea unei soluţii tehnice pentru 
integrarea măsurilor propuse în legislația în vigoare.  

 
Proiectul de Lege privind completarea art.23 din Legea nr.217/2003 

pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie – Plx 327/2016 a fost 
trimis comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența 
Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei pentru egalitatea de 
șanse pentru femei și bărbați. În urma discuțiilor, membrii comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului în 
forma prezentată.  

Celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi au fost amânate pentru 
şedinţa următoare a comisiei. 
 

În data de 21 septembrie 2016, lucrările au fost conduse de 
domnul deputat Adrian Solomon, preşedintele comisiei. 

 
Lucrările au început cu prezentarea documentelor privind 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, către Consiliu și către 

Parlamentele Naționale privind propunerea de directivă de modificare a 

Directivei privind detaşarea lucrătorilor, în ceea ce priveşte principiul 

subsidiarităţii, în conformitate cu Protocolul nr.2 - COM (2016) 505 și 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O nouă agendă 

pentru competențe în Europa – Să lucrăm împreună pentru consolidarea 

capitalului uman, a capacităţii de inserţie profesională și a competitivităţii 

– COM (2016) 381. 

Membrii comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor întrucât au fost 
formulate întrebări, cerându-se informaţii suplimentare, iar reprezentanții 
ministerelor invitate, respectiv Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul 
Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, nu au fost 
prezenți la lucrările comisiei. 

 
În ziua de 22 septembrie 2016, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială a dezbătut propunerea legislativă pentru completarea art.24 din 
Legea nr.73/1993 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Legislativ, republicată în Monitorul Oficial, partea I, 
nr.1122/2004 – Plx 283/2016. Aceasta a fost trimisă comisiei pentru 
avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități. 
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative, în forma 
prezentată de iniţiatori. 

De asemenea, au fost 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 (22), în zilele de 20, 21 şi 22 septembrie 2016 au absentat domnul 
deputat Mircea Dolha (grup parlamentar PNL) şi domnul deputat Cristian-
George Sefer (grup parlamentar PSD). 

Și-au înregistrat prezența la lucrări următorii deputați: Adrian 
Solomon – preşedinte, Mihai Baltă, Cristina-Ancuţa Pocora şi Iulian Vladu 
– vicepreşedinţi, Mihăiţă Găină şi Daniel Iane – secretari, Varol Amet, Ioan 
Axente, Andrei-Răzvan Condurăţeanu, Dorel Covaci, Ileana-Cristina 
Dumitrache, Florin Iordache, Kerekes Károly, Cristina Nichita, Romeo 
Florin Nicoară, Ludovic Orban, Rovana Plumb, Irinel-Ioan Stativă, Mihaela 
Stoica, Violeta Tudorie. 

 
 

  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Adrian Solomon     Mihăiţă Găină 

 

 

 

 

 

Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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