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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 

PROCES-VERBAL 
al lucrărilor comisiei din 11, 12 şi 13 octombrie 2016 

 
 
 

În perioada 11 - 13 octombrie 2016, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Cererea de reexaminare asupra Legii pentru modificarea şi completarea 

Legii Dialogului Social nr.62/2011 – Plx 35/2016 
2. Propunere legislativă ”Legea meșteșugarilor artizani” – Plx 110/2015 
3. Proiect de Lege privind declararea zilei de 9 mai - Ziua Proclamării 

Independenţei României, ca zi de sărbătoare naţională – Plx 394/2016 
4. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal – Plx 397/2016  
5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2016 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.13/2013 privind serviciile poştale – Plx 399/2016  

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei 
române nr.21/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, Nr.576 din 13 august 2010 – Plx 410/2016. 

 
 
În ziua de 11 octombrie 2016, lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Adrian Solomon, preşedintele comisiei. 
 
La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-na Carmen Elian – Subsecretar de Stat, Ministerul Comunicațiilor 
și Tehnologiei Informațiilor 

- d-l Serghei Mesaroș – director, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției 
Sociale și Persoanelor Vârstnice 

- d-l Mihai Gabriel Cucu – consilier juridic, Ministerul Justiției 
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- d-l Bogdan Hossu – președinte, Confederația Națională Sindicală ” 
Cartel ALFA” 

- d-l Ion Pisc Scrădeanu – prim-vicepreședinte, Blocul Național 
Sindical 

- d-l Mihai Cristian – vicepreședinte, Blocul Național Sindical 
- d-l Florin Vîlnei – președinte, Federația Națională a Sindicatelor din 

Poliție ”SED LEX” 
- d-l Lucian Vasilescu – reprezentant CNSLR - FRĂȚIA 
- d-l Eduard Floria – reprezentant Confederația Patronală ”Concordia” 
- d-l Alin Stoica – reprezentant Confederația Patronală ”Concordia”. 

 
Dezbaterile au început cu cererea de reexaminare, formulată de 

Președintele României, asupra Legii pentru modificarea şi completarea 
Legii Dialogului Social nr.62/2011 – Plx 35/2016. În cadrul discuțiilor, 
membrii comisiei și reprezentații organizațiilor sindicale și patronale au 
prezentat, în urma reanalizării textului, unele observații referitoare la 
obiecțiile formulate în cererea de reexaminare.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (două abțineri), aprobarea parțială a cererii de 
reexaminare, respectiv adoptarea legii cu amendamente. Acestea se 
regăsesc în raportul întocmit asupra cererii de reexaminare. 

 
Propunerea legislativă ”Legea meșteșugarilor artizani” – Plx 

110/2015 a fost trimisă pentru dezbatere pe fond Comisiei pentru muncă 
și protecție socială și Comisiei pentru industrii și servicii.  

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar întocmit 
de Comisia pentru industrii și servicii. Astfel, având în vedere soluțiile 
diferite adoptate de cele două comisii, precum și unele observații şi 
propuneri de natură tehnico-legislativă, membrii comisiei au propus ca 
finalizarea dezbaterilor asupra textului să aibă loc într-o ședință comună a 
celor două comisii sesizate cu dezbaterea fondului. Supusă votului, 
propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de Lege privind declararea zilei de 9 mai - Ziua Proclamării 

Independenţei României, ca zi de sărbătoare naţională – Plx 394/2016 a 
fost trimis comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competența Comisiei pentru cultură, arte și mijloace de informare în 
masă.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma 
prezentată de Senat.  
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Proiectul  de Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal – Plx 397/2016 a fost trimisă comisiei pentru avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru buget, finanțe și 
bănci. 

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

 
Celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi au fost amânate pentru 

şedinţa următoare a comisiei. 
 
În data de 12 octombrie  2016, lucrările au fost conduse de 

domnul deputat Adrian Solomon, preşedintele comisiei. 
 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.27/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.13/2013 privind serviciile poştale – Plx 399/2016 a fost 
trimis comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența 
Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor.  

 În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă a proiectului de lege, cu unanimitate de voturi. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

cetăţeniei române nr.21/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, Nr.576 din 13 august 2010 – Plx 410/2016 a fost trimisă comisiei 
pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei juridice, 
de disciplină și imunități.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (două abțineri), avizarea favorabilă a propunerii legislative în forma 
prezentată de inițiator. 

 
În ziua de 13 octombrie 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 (22), în zilele de 11, 12 şi 13 octombrie 2016 au absentat domnul 
deputat Mircea Dolha (grup parlamentar PNL), doamna deputat Cristina 
Nichita (grup parlamentar PSD) şi domnul deputat Cristian-George Sefer 
(grup parlamentar UNPR). 
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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, 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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