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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 21 şi 23 aprilie 2015 

 
 
În ziua de 21 aprilie 2015, începând cu ora 12.30, Comisia pentru 

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

1. Propunere legislativă privind reglementarea parteneriatului civil - Plx 
340/2015 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2014 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/2006 privind 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă - PLx 553/2014. 
 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele comisiei. 
 
 La dezbateri au participat, ca invitaţi: 
- d-na Cristiana Barbu – preşedinte, Agenţia Naţională pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă 
- d-l Eugen Preda – consilier, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei 

de Muncă 
- d-l Flavius Ungureanu - jurist, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei 

de Muncă 
- d-l deputat Remus Cernea – iniţiator Plx 340/2015. 
 

Propunerea legislativă privind reglementarea parteneriatului civil - 
Plx 340/2015, a fost trimisă comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului 
fiind de competenţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. Aceasta a 
fost prezentată de către domnul deputat Remus Cernea, iniţiator. 

 În cadrul discuţiilor s-a precizat că promovarea acestui act normativ 
ar veni în sprijinul celor peste 800.000 de cupluri, care, din diverse motive 
au decis să coabiteze fără a se căsători. În acest sens, au fost aduse în 
discuţie motive cum ar fi vârsta înaintată a partenerilor care, neavând 
moştenitori, aleg să convieţuiască şi să gospodărească împreună. 
Promovarea actului normativ ar proteja aceste cupluri şi le-ar oferi 
protecţie în faţa legii, cum ar fi, spre exemplu, acordarea de credite de 
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nevoi personale, când s-ar lua în calcul veniturile ambilor parteneri. De 
asemenea, s-a apreciat de către iniţiator că recunoaşterea unui astfel de 
parteneriat civil ar include obligaţii comune de susţinere şi întreţinere, 
dreptul la succesiune ori dreptul de preluare a contractelor de închiriere. 

Deşi în cadrul discuţiilor s-a spus că o parte din prevederi nu pot fi 
susţinute, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (4 voturi 
împotrivă şi 2 abţineri), avizarea favorabilă a propunerii legislative în 
forma prezentată de iniţiator, urmând ca decizia finală să fie luată în 
cadrul comisiei sesizate cu dezbaterea fondului. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.15/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/2006 privind 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă - PLx 553/2014 a fost trimis pentru dezbatere pe fond Comisiei 
pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru administraţie publică 
şi amenajarea teritoriului. 

În cadrul discuţiilor au fost prezentate amendamente. În urma 
discutării acestora şi a votului exprimat, două amendamente au fost 
acceptate, iar restul au fost respinse. Toate amendamentele se regăsesc 
în raportul preliminar întocmit de comisie şi transmis Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului, urmând ca raportul comun 
să se întocmească după finalizarea dezbaterilor în cadrul acestei comisii. 

 
Începând cu ora 13.00, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă comună cu Comisia pentru industrii şi 
servicii. 

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Iulian Iancu, 

preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii. 
 
Cele două comisii reunite au avut pe ordinea de zi proiectul de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2014 pentru modificarea 
unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.8/2009 
privind acordarea voucherelor de vacanţă – PLx 552/2014. 

 
La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Bogdan Pandelică – Secretar de Stat, Ministerul Economiei, 
Comerţului şi Turismului 

- d-na Simona Allice Man – preşedinte, Autoritatea Naţională pentru 
Turism  

- d-na Loredana Matei – coordonator juridic, Autoritatea Naţională pentru 
Turism  

- d-l Octavian Arsene – director, Autoritatea Naţională pentru Turism  
- d-na Elena Gabriela Eremia – şef serviciu, Autoritatea Naţională pentru 

Turism 
- d-l Liviu Moraru – secretar general, Asociaţia Naţională a Agenţiilor de 

Turism 
- d-l Oleg Pelivan – consilier juridic, Asociaţia Naţională a Agenţiilor de 

Turism 
- d-l Virgil Stancu – vicepreşedinte, Federaţia Patronatelor din Turism 
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- d-na Andra Samson - Asociaţia Profesională a Emitenţilor de Tichete din 
România 

- d-na Codruţa Pîşă - Asociaţia Profesională a Emitenţilor de Tichete din 
România 

- d-l Ştefan Botezatu - Asociaţia Profesională a Emitenţilor de Tichete din 
România 

- d-na Laura Florea Fătu - Asociaţia Profesională a Emitenţilor de Tichete 
din România 

- d-na Elena Pop - Asociaţia Profesională a Emitenţilor de Tichete din 
România. 

 
Domnul preşedinte Iulian Iancu propune amânarea discuţiilor cu o 

săptămână întrucât asupra amendamentelor au fost formulate observaţii 
de către Consiliul Concurenţei, Asociaţia Română a Băncilor, Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Turismului şi Ministerul Finanţelor Publice.  

Totodată, membrii comisiilor au hotărât să solicite puncte de vedere 
scrise de la instituţiile menţionate anterior, precum şi prezenţa la discuţii a 
reprezentanţilor acestora, stabilindu-se ca această întâlnire să aibă loc în 
cursul zilei de mâine, când vor avea loc dezbateri cu raportorii. 

Supuse votului, propunerile au fost acceptate de membrii celor două 
comisii cu unanimitate de voturi. 

 
În ziua de 23 aprilie 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. 
 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (24) în ziua de 21 aprilie 2015 au absentat doamna deputat 
Claudia Boghicevici (grup parlamentar PNL), domnul deputat Romeo Florin 
Nicoară (grup parlamentar PNL), domnul deputat Florin Iordache (grup 
parlamentar PSD) - delegaţie şi doamna deputat Rovana Plumb (grup 
parlamentar PSD) - ministru. 

Conform prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, în locul doamnei deputat Claudia Boghicevici a 
participat domnul deputat Vasile Gudu, iar în locul domnului deputat 
Romeo Florin Nicoară a participat domnul deputat Radu Zlati.  

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, 
Marin Anton, Ioan Axente, Andrei-Răzvan Condurăţeanu, Dorel Covaci, 
Virgil Delureanu, Mircea Dolha, Ileana-Cristina Dumitrache, Kerekes 
Károly, Ludovic Orban, Cristian-George Sefer, Irinel-Ioan Stativă, Mihaela 
Stoica, Violeta Tudorie. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (24) în ziua de 23 aprilie 2015 au absentat domnul deputat Florin 
Iordache (grup parlamentar PSD) – delegaţie şi doamna deputat Rovana 
Plumb (grup parlamentar PSD) - ministru. 
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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, 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 Lidia VLĂDESCU 

 


		2015-05-26T18:20:04+0300
	Lidia G. Vladescu




