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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor comisiei din 16, 17 şi 19 noiembrie 2015 

 

În data de 16 noiembrie 2015, începând cu ora 16.00, Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială şi-a desfăşurat activitatea în şedinţă 
comună cu Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi 
Comisia pentru sănătate şi familie ale Camerei Deputaţilor, Comisia pentru 
muncă, familie şi protecţie socială şi Comisia pentru egalitatea de şanse 
ale Senatului. Cele 5 comisii reunite au avut pe ordinea de zi audierea 
doamnei Claudia Ana Costea, candidat la funcţia de ministru al muncii, 
familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice. 

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială a Camerei 
Deputaţilor. 

 
La începutul lucrărilor, doamna Claudia Ana Costea a făcut o 

prezentare a experienţei profesionale, precum şi a obiectivelor şi 
priorităţilor avute în vedere pe perioada desfăşurării mandatului. 

În cadrul şedinţei au fost formulate întrebări şi observaţii de membrii 
comisiilor. Astfel, au luat cuvântul domnul deputat Florin Iordache, domnul 
deputat Grigore Crăciunescu, doamna deputat Mihaela Stoica, domnul 
deputat Petru Movilă, domnul deputat Kerekes Karoly, doamna deputat 
Cristina Ancuţa Pocora, domnul deputat Horia Cristian, doamna deputat 
Cristina Nichita, domnul deputat Mircea Dolha, doamna deputat Camelia 
Bogdănici, doamna deputat Liliana Mincă şi doamna deputat Rovana 
Plumb. 
 Doamna Claudia Ana Costea a răspuns întrebărilor formulate, 
precizând că domnia sa consideră că toate problemele ridicate de membrii 
comisiilor vor constitui priorităţi în mandatul său. 

În urma audierii, comisiile au avizat favorabil, cu unanimitate de 
voturi (67 voturi pentru), candidatura doamnei Claudia Ana Costea, la 
funcţia de ministru al muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor 
vârstnice. 
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În data de 16 noiembrie 2015, începând cu ora 18.00, Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială şi-a desfăşurat activitatea în şedinţă 
comună cu Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a 
Camerei Deputaţilor, Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială şi 
Comisia pentru egalitatea de şanse ale Senatului.  

Cele 4 comisii reunite au avut pe ordinea de zi audierea doamnei 
Victoria Violeta Alexandru, candidat la funcţia de ministru al consultării 
publice şi dialog civic. 

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială a Camerei 
Deputaţilor. 

 
La începutul lucrărilor, doamna Victoria Violeta Alexandru a făcut o 

prezentare a experienţei profesionale, precum şi a obiectivelor şi 
priorităţilor avute în vedere pe perioada desfăşurării mandatului. 

În cadrul şedinţei au fost formulate întrebări de membrii comisiilor, 
iar doamna Victoria Violeta Alexandru a răspuns întrebărilor formulate, 
dovedind o bună cunoaştere a problematicii în domeniu. 

În urma audierii, comisiile au avizat favorabil, cu majoritate de 
voturi (49 voturi pentru şi 2 abţineri), candidatura doamnei Victoria 
Violeta Alexandru, la funcţia de ministru al consultării publice şi dialog 
civic. 

 
În ziua de 17 noiembrie 2015, de la ora 10.00, s-a desfăşurat 

şedinţa  Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, având următoarea 
ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.188/199 privind 
Statutul funcţionarilor publici - PL-x 556/2015. 

2. Propunere legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei 
de medic veterinar - Pl-x 722/2015. 

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul străinilor - PL-x 778/2015. 

4. Propunere legislativă pentru organizarea şi funcţionarea 
sistemului de sănătate din România - Pl-x 788/2015. 

5. Propunere de Recomandare a Consiliului privind integrarea 
șomerilor de lungă durată pe piaţa forţei de muncă – COM (2015) 462. 

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedinte al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din Camera 
Deputaţilor. 
 

1. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.188/199 privind 
Statutul funcţionarilor publici - PL-x 556/2015. La această iniţiativă 
legislativă s-a propus amânarea dezbaterii, propunerea de amânare fiind 
acceptată cu unanimitate de voturi. 

 
2. Propunerea legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei 

de medic veterinar - Pl-x 722/2015, are ca obiect de reglementare  
organizarea şi exercitarea profesiei de medic veterinar, precum şi 
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organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Veterinari din România, ca 
organism profesional, apolitic, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică. 
Această propunere legislativă a fost dezbătută şi avizată negativ de 
membrii comisiei, cu majoritate de voturi (3 abţineri). 
 

3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul străinilor - PL-x 778/2015, a fost dezbătut şi avizat 
favorabil de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. 

 
4. Propunerea legislativă pentru organizarea şi funcţionarea 

sistemului de sănătate din România - Pl-x 788/2015, a fost dezbătută şi 
avizată negativ de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. 

  
5. Referitor la propunerea de Recomandare a Consiliului privind 

integrarea șomerilor de lungă durată pe piaţa forţei de muncă – COM 
(2015) 462, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să 
trimită Comisiei pentru afaceri europene un proiect de opinie favorabil 
adoptării acestei iniţiative.  

 
În ziua de 19 noiembrie 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. 
 

În zilele de 16, 17 şi 19 noiembrie 2015 au fost prezenţi la dezbateri 
toţi membrii comisiei (24): 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, Rovana Plumb, 
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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