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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 

SINTEZA 

lucrărilor comisiei din 16 şi 17 septembrie 2015 

 

 
În ziua de 16 septembrie 2015, începând cu ora 10.00, Comisia 

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

1. Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în 
perioada sezonului rece - PLx 98/2015. 

2. Propunere legislativă "Legea meşteşugarilor artizani" - Plx 
110/2015. 

3. 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 - PLx 210/2015. 

4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de 
vacanţă - PLx 458/2015. 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.9/2015 pentru modificarea Legii nr.44/1994 privind 
veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi 
văduvelor de război şi a Legii nr.49/1991 privind acordarea de 
indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război - 
PLx 473/2015. 

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele comisiei. 
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La dezbateri au participat: 
∼ d-na Mihaela Grecu – director, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice  
∼ d-na Anca Laura Ionescu - Secretar de Stat, Ministerul Energiei, 

Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri 
∼ d-l Ioan Aurel Stanciu – Secretar de Stat, Ministerul Transporturilor 
∼ d-na Otilia Sava – Secretar de Stat, Ministerul Apărării Naţionale 
∼ d-na Irina Alexe – secretar general adjunct, Ministerul Afacerilor 

Interne 
∼ d-l Emil Ionescu – director, Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi 

Mijlocii şi Mediului de Afaceri 
∼ d-na Adriana Kalapis – director, Ministerul Transporturilor 
∼ d-l Mircea Ionescu – consilier, Ministerul Transporturilor. 

 
Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada 
sezonului rece - PLx 98/2015 a fost amânat, întrucât membrii comisiei au 
solicitat informaţii suplimentare de la Autoritatea Naţională de 
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice. 

Supusă votului, propunerea de amânare a fost acceptată cu 
unanimitate de voturi. 

 
Propunerea legislativă "Legea meşteşugarilor artizani" - Plx 

110/2015, având ca obiect de reglementare crearea cadrului legal privind 
reorganizarea meşteşugarilor artizani ca breaslă tradiţională, a fost trimisă 
pentru dezbatere pe fond Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi 
Comisiei pentru industrii şi servicii.  

Scopul demersului legislativ este de a stimula dezvoltarea 
meşteşugului prin asigurarea condiţiilor de susţinere şi apărare a 
intereselor persoanelor care desfăşoară astfel de activităţi.  

În urma finalizării discuţiilor, propunerea legislativă a fost respinsă 
de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. Raportul comun va fi 
întocmit după finalizarea dezbaterilor şi în cadrul Comisiei pentru industrii 
şi servicii. 

 
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 
acestora - PLx 210/2015, are ca obiect de reglementare stabilirea 
măsurilor necesare pentru crearea cadrului legislativ în vederea aplicării 
Regulamentului (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European şi al 
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Consiliului din 4 februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier, de 

abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului privind 

aparatura de înregistrare în transportul rutier şi de modificare a 

Regulamentului (CE) nr.561/2006 al Parlamentului European şi al 

Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei sociale în 

domeniul transporturilor rutiere. 

Proiectul de lege a fost trimis pentru dezbatere pe fond Comisiei 
pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru transporturi şi 
infrastructură. 

În urma finalizării dezbaterilor, proiectul de lege a fost adoptat cu 
amendamente de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. Raportul 
comun va fi întocmit după finalizarea dezbaterilor şi în cadrul Comisiei 
pentru transporturi. 

  
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă 
- PLx 458/2015, având ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2009 privind 
acordarea voucherelor de vacanţă, a fost trimis pentru dezbatere pe fond 
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru industrii şi 
servicii. În cadrul discuţiilor a fost prezentat raportul preliminar transmis  
de această comisie, iar în urma finalizării dezbaterilor, proiectul de lege a 
fost respins de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. Motivele 
respingerii se regăsesc în raportul comun întocmit de cele două comisii. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.9/2015 pentru modificarea Legii nr.44/1994 privind 
veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de 
război şi a Legii nr.49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri 
invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război - PLx 473/2015 are ca obiect 
de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2015 
prin care se instituie majorarea cuantumului rentei acordate veteranilor şi 
a sporului pe care îl primesc invalizii şi veteranii de război. Acest proiect 
de lege a fost adoptat de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi, în 
forma prezentată de Senat.  
 

În ziua de 17 septembrie 2015, 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. 
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Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (24), în ziua de 16 septembrie 2015 a absentat doamna deputat 
Rovana Plumb (grup parlamentar PSD) - ministru. 

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 
Axente, Claudia Boghicevici, Andrei-Răzvan Condurăţeanu, Dorel Covaci, 
Virgil Delureanu, Mircea Dolha, Ileana-Cristina Dumitrache, Florin 
Iordache, Kerekes Károly, Cristina Nichita, Romeo Florin Nicoară, Ludovic 
Orban, Cristian-George Sefer, Irinel-Ioan Stativă, Mihaela Stoica, Violeta 
Tudorie. 

 

 

  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Adrian Solomon     Mihăiţă Găină 

 

 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Decebal Stănescu 
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