Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ

SINTEZA
lucrărilor comisiei din 23, 24 şi 25 mai 2017

În ziua de 23 mai 2017, Comisia pentru muncă şi protecţie socială
din Camera Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine
de zi:
1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.156/2000
privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate – PLx
60/2015
2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în
străinătate – Plx 147/2015
3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.60/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de
muncă – PLx 27/2017
4. Proiect de Lege pentru completarea Legii 272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului – PLx 68/2017
5. Proiect de Lege pentru modificarea Acordului între România şi Banca
Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind cooperarea şi
activităţile Reprezentanţei Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare în România, semnat la Londra la 11 noiembrie 2016 şi
respectiv la Bucureşti la 29 noiembrie 2016 – PLx 195/2017
6. Propunere legislativă pentru modifiarea şi completarea Legii
nr.227/2015 privind Codul fiscal - Plx 203/2017.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon,
preşedintele comisiei.
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La dezbateri au participat ca invitaţi:
- d-l Adrian Marius Rîndunică - Secretar de Stat, Ministerul Muncii și
Justiției Sociale
- d-l Auraş Marinescu - consilier pentru afaceri europene, Ministerul
Muncii și Justiției Sociale;
- d-na Simona Bordeianu - şef serviciu, Ministerul Muncii și Justiției
Sociale;
- d-na Nicoleta Curelaru - şef serviciu, Autoritatea Națională pentru
Protecția Drepturilor Copilului și Adopție.
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străinătate – PLx 60/2015 şi propunerea legislativă pentru modificarea şi
completarea Legii nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care
lucrează în străinătate – Plx 147/2015 au fost amânate, la solicitarea
reprezentanţilor Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, pentru corelarea
unor texte.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.60/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de
muncă – PLx 27/2017 a fost trimis comisiei pentru dezbatere pe fond.
În cadrul discuţiilor au fost prezentate amendamente, care, supuse
votului, au fost admise.
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente.
Acestea se regăsesc în raportul comisiei.

Proiectul de Lege pentru completarea Legii 272/2004 privind
protecţia şi promovarea drepturilor copilului – PLx 68/2017 a fost trimis
pentru dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât şi Comisiei juridice, de
disciplină şi imunităţi.
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu
majoritate de voturi (5 împotrivă), adoptarea proiectului de lege în forma
prezentată şi transmiterea unui raport preliminar către Comisia juridică,
de disciplină şi imunităţi, în vederea finalizării dezbaterilor şi întocmirii
raportului comun.

Proiectul de Lege pentru modificarea Acordului între România şi
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind cooperarea şi
activităţile
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Dezvoltare în România, semnat la Londra la 11 noiembrie 2016 şi
respectiv la Bucureşti la 29 noiembrie 2016 – PLx 195/2017 a fost
dezbătut şi avizat favorabil de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi.

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.227/2015 privind Codul fiscal - Plx 203/2017 a fost dezbătută şi avizată
negativ de membrii comisiei, cu majoritate de voturi (5 împotrivă).

În zilele de 24 şi 25 mai 2017, 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 (25), în ziua de 23 mai 2017 au absentat domnul deputat Vasile
Axinte (grup parlamentar PSD), domnul deputat Adrian-Octavian Dohotaru
(grup parlamentar USR), domnul deputat Corneliu Olar (grup parlamentar
PNL), doamna deputat Rovana Plumb (grup parlamentar PSD) – ministru,
domnul deputat Cristian-George Sefer (grup parlamentar PMP), domnul
deputat Irinel-Ioan Stativă (grup parlamentar PSD) şi doamna deputat Lia
Olguţa Vasilescu (grup parlamentar PSD) – ministru.

3/4

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Adrian
Solomon – preşedinte, Mihăiţă Găină, Dumitru Oprea şi Silviu Vexler –
vicepreşedinţi, Éva-Andrea Csép şi Violeta Răduţ – secretari, Mara-Daniela
Calista, Ionela Viorela Dobrică, Luminiţa-Maria Jivan, Tudoriţa Lungu,
Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Anişoara Radu, Florin-Claudiu
Roman, Cristian-Gabriel Seidler, Glad-Aurel Varga, Constantin-Cătălin
Zamfira.

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie
socială (25), în zilele de 24 şi 25 mai 2017 au absentat domnul deputat
Adrian-Octavian Dohotaru (grup parlamentar USR), domnul deputat
Corneliu Olar (grup parlamentar PNL), doamna deputat Rovana Plumb
(grup parlamentar PSD) – ministru, domnul deputat Cristian-George Sefer
(grup parlamentar PMP), domnul deputat Cristian-Gabriel Seidler (grup
parlamentar USR), domnul deputat Irinel-Ioan Stativă (grup parlamentar
PSD) şi doamna deputat Lia Olguţa Vasilescu (grup parlamentar PSD) –
ministru.
Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Adrian
Solomon – preşedinte, Mihăiţă Găină, Dumitru Oprea şi Silviu Vexler –
vicepreşedinţi, Éva-Andrea Csép şi Violeta Răduţ – secretari, Vasile Axinte,
Mara-Daniela

Calista,
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Viorela
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Luminiţa-Maria

Jivan,

Tudoriţa Lungu, Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Anişoara Radu,
Florin-Claudiu Roman, Glad-Aurel Varga, Constantin-Cătălin Zamfira.

PREŞEDINTE,
Adrian Solomon

SECRETAR,
Csép Éva Andrea

Întocmit,
Consilier parlamentar Decebal Stănescu
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