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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

PROCES-VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din 9 aprilie 2015 

 

 
În ziua de 9 aprilie 2015, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2015 

pentru modificarea şi complearea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii - PLx 318/2015 

2. Proiect de Lege privind Cinematografia - PLx 336/2015 
3. Propunere legislativă pentru declararea zilei de 10 mai - Ziua Declarării 

Independenţei României - Plx 616/2013 
4. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Rezultatele 
consultării publice privind Strategia Europa 2020 pentru o creştere 
inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii - COM (2015) 100  

5. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Un parteneriat 
mondial pentru eradicarea sărăciei şi dezvoltare durabilă în perioada 
ulterioară anului 2015 - COM (2015) 44. 

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele comisiei. 
 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.11/2015 pentru modificarea şi complearea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii - PLx 318/2015 a fost trimis comisiei pentru 
avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru sănătate 
şi familie. 
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma 
adoptată de Senat. 
 

Proiectul de Lege privind Cinematografia - PLx 336/2015 a fost 
trimis comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa 
Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea negativă a iniţiativei legislative. 

 
Propunerea legislativă pentru declararea zilei de 10 mai - Ziua 

Declarării Independenţei României - Plx 616/2013 a fost retrimisă comisiei 
de către plenul Camerei Deputaţilor, în vederea reexaminării şi întocmirii 
unui nou raport. 

În cadrul discuţiilor s-a hotărât solicitarea unui nou punct de vedere 
al Guvernului asupra formei adoptate de comisie, iar la solicitare să fie 
ataşate toate documentele avute în vedere de către comisie la dezbaterile 
anterioare.  
 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - 
Rezultatele consultării publice privind Strategia Europa 2020 pentru o 
creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii - COM (2015) 100 a 
fost trimisă comisiei, în temeiul art.2 lit.a), art.17 şi art.32 din HCD 
nr.11/2011, în vederea examinării fondului. 

În cadrul discuţiilor s-a precizat că în martie 2014, Comisia 
Europeană a publicat o comunicare intitulată „Bilanţul Strategiei 
Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă 
incluziunii” în scopul de a determina stadiul în care se afla punerea în 
aplicare a strategiei în UE şi în statele membre la patru ani de la lansarea 
acesteia şi de a pregăti terenul pentru revizuirea strategiei. 

În cadrul discuţiilor s-a făcut referire la principalele concluzii ale 
consultării publice, la rezultatele acesteia, precum şi la măsurile pe care 
urmează să le ia Comisia Europeană. 

Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, opinia membrilor 
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială este favorabilă promovării 
documentului supus dezbaterilor. Astfel, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, în temeiul art.38 din HCD nr.11/2011, întocmirea 
unui proiect de opinie, care va fi transmis Comisiei pentru afaceri 
europene. 
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Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Un 
parteneriat mondial pentru eradicarea sărăciei şi dezvoltare durabilă în 
perioada ulterioară anului 2015 - COM (2015) 44 a fost trimisă comisiei, în 
temeiul art.2 lit.a), art.17 şi art.32 din HCD nr.11/2011, în vederea 
examinării fondului. 

În cadrul discuţiilor s-a spus că anul 2015 este decisiv pentru 
dezvoltarea durabilă la nivel mondial şi pentru eradicarea sărăciei. Prin 
adoptarea agendei de dezvoltare pentru perioada de după 2015, se face 
apel la comunitatea internaţională să răspundă de aşa manieră încât să 
conducă la transformări în ceea ce priveşte provocările esenţiale cu care 
ne confruntăm în ziua de azi: eradicarea sărăciei, realizarea unei 
dezvoltări durabile şi incluzive pentru generaţiile prezente şi viitoare şi 
asigurarea promovării şi protecţiei tuturor drepturilor omului şi valorilor 
fundamentale ca bază a unor societăţi prospere, care trăiesc în pace. 

Prezenta comunicare are la bază concluziile Consiliului din decembrie 
2014 şi prezintă punctele de vedere ale Comisiei Europene privind 
principiile fundamentale şi componentele principale de care are nevoie 
parteneriatul mondial pentru a sprijini în mod eficace agenda de 
dezvoltare pentru perioada de după 2015. Această comunicare prezintă 
propuneri privind modul în care UE şi statele sale membre ar putea 
contribui la parteneriat. 

Noul parteneriat global va trebui să insufle un nou spirit 
transformator de solidaritate şi de cooperare. 

În fiecare ţară, este necesară o combinaţie coerentă de politici, 
practici, instituţii şi resurse eficace pentru a crea un mediu naţional 
favorabil implementării agendei pentru perioada de după 2015. Buna 
guvernanţă la toate nivelurile este un mijloc esenţial de punere în aplicare 
a agendei şi un obiectiv important în sine. 

Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, opinia membrilor 
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială este favorabilă promovării 
documentului supus dezbaterilor. Astfel, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, în temeiul art.38 din HCD nr.11/2011, întocmirea 
unui proiect de opinie, care va fi transmis Comisiei pentru afaceri 
europene. 
 
 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (24) în ziua de 9 aprilie 2015 au absentat domnul deputat Ludovic 
Orban (grup parlamentar PNL) 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, 
Marin Anton, Ioan Axente, Claudia Boghicevici, Andrei-Răzvan 
Condurăţeanu, Dorel Covaci, Virgil Delureanu, Mircea Dolha, Ileana-
Cristina Dumitrache, Florin Iordache, Kerekes Károly, Romeo Florin 
Nicoară, Cristian-George Sefer, Irinel-Ioan Stativă, Mihaela Stoica, Violeta 
Tudorie. 

 
  
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Adrian SOLOMON   Mihăiţă GĂINĂ 

      

 

 

 

 

 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia VLĂDESCU 
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