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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 

PROCES-VERBAL 
al lucrărilor comisiei din 18, 19 şi 20 octombrie 2016 

 
 

În perioada 18-20 octombrie 2016, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea art.262 din Legea 
nr.1/2011 a educaţiei naţionale – Plx 301/2016 

2. Proiect de Lege privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de 
servicii transnaţionale – Plx 421/2016 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 28/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii 
transnaţionale – Plx 667/2015 

4. Propunere legislativă pentru modificarea lit.c) a alin.(1) al art.7 din 
Legea nr.344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării 
de servicii transnaţionale – Plx 13/2016 

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.35/2016 privind modificarea şi completarea Legii 
cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 – Plx 419/2016 

6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.265/2008 
privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră – 
Plx 425/2016 

7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2016 
privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie – Plx 
432/2016. 
 
În ziua de 18 octombrie 2016, lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Adrian Solomon, preşedintele comisiei. 
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La dezbateri au participat ca invitaţi:  
- d-na Oana Popescu - Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice 
- d-l Eduard Corjescu – director, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției 

Sociale și Persoanelor Vârstnice 
- d-l Dinu Țepeș – consilier, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale 

și Persoanelor Vârstnice 
- d-l Mircea Ionescu – consilier, Ministerul Transporturilor 
- d-l Constantin Lucian Lambru - director general adjunct, Autoritatea 

Rutieră Română  
- d-l Cristian Sorin – director, Autoritatea Rutieră Română. 

 
La începutul dezbaterilor, s-a propus suplimentarea ordinii de zi cu 

propunerea legislativă pentru modificarea art.262 din Legea nr.1/2011 a 
educaţiei naţionale – Plx 301/2016, care a fost trimisă pentru dezbatere 
pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru învățământ, știință, 
tineret și sport și Comisiei juridice, de disciplină și imunități. Supusă  
votului, propunerea a fost acceptată de membrii comisiei.   

În cadrul discuțiilor au fost prezentate și dezbătute amendamente, 
care au fost fie admise, fie respinse. În urma finalizării dezbaterilor, 
membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea  
propunerii legislative cu amendamente. Acestea se regăsesc în raportul 
comun întocmit de cele trei comisii. 

 
Proiectul de lege privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de 

servicii transnaţionale – Plx 421/2016 a fost trimis comisiei pentru 
dezbatere pe fond. Având în vedere observațiile de natură tehnico-
legislativă, de corelare a textelor şi pentru unitate de terminologie, 
membrii comisiei au hotărât să amâne dezbaterile pentru o ședință 
ulterioară.  

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

 
Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 28/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii 
transnaţionale – Plx 667/2015 a fost amânat, la solicitarea membrilor 
comisiei, pentru o ședință ulterioară.  
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Propunerea legislativă pentru modificarea lit.c) a alin.(1) al art.7 din 
Legea nr.344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de 
servicii transnaţionale – Plx 13/2016 a fost trimisă comisiei noastre pentru 
dezbatere fond. În cadrul dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât 
amânarea propunerii legislative, cu unanimitate de voturi. 

 
În data de 19 octombrie 2016, lucrările au fost conduse de 

domnul deputat Adrian Solomon, preşedintele comisiei. 
 
Dezbaterile au început cu proiectul de lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2016 privind modificarea şi 
completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 – Plx 
419/2016, care a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea 
fondului fiind de competența Comisiei pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului și Comisiei juridice, de disciplină și imunități.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma 
prezentată de Senat. 

 
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura 
rutieră – Plx 425/2016 a fost trimis comisiei pentru avizare, dezbaterea 
fondului fiind de competența Comisiei pentru transporturi și infrastructură. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (o abținere), avizarea favorabilă a proiectului de lege 
în forma adoptată de Senat. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie – Plx 
432/2016 a fost trimis comisiei noastre pentru avizare, dezbaterea 
fondului fiind de competența Comisiei pentru administrație și amenajarea 
teritoriului.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au avizat favorabil  
proiectul de lege, cu unanimitate de voturi. 

 
În ziua de 20 octombrie 2016 , 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 (22), în ziua de 18 octombrie 2016 au absentat domnul deputat 
Daniel Iane (grup parlamentar PNL), domnul deputat Mircea Dolha (grup 
parlamentar PNL) şi domnul deputat Cristian-George Sefer (grup 
parlamentar UNPR). 

Și-au înregistrat prezența la lucrări următorii deputați: Adrian 
Solomon – preşedinte, Mihai Baltă, Cristina-Ancuţa Pocora şi Iulian Vladu 
– vicepreşedinţi, Mihăiţă Găină – secretar, Varol Amet, Ioan Axente, 
Andrei-Răzvan Condurăţeanu, Dorel Covaci, Ileana-Cristina Dumitrache, 
Florin Iordache, Kerekes Károly, Cristina Nichita, Romeo Florin Nicoară, 
Ludovic Orban, Rovana Plumb, Irinel-Ioan Stativă, Mihaela Stoica, Violeta 
Tudorie. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (22), în zilele de 19 şi 20 octombrie 2016 au absentat domnul 
deputat Dorel Covaci (grup parlamentar PSD), domnul deputat Mircea 
Dolha (grup parlamentar PNL) şi domnul deputat Cristian-George Sefer 
(grup parlamentar UNPR). 

Și-au înregistrat prezența la lucrări următorii deputați: Adrian 
Solomon – preşedinte, Mihai Baltă, Cristina-Ancuţa Pocora şi Iulian Vladu 
– vicepreşedinţi, Mihăiţă Găină şi Daniel Iane – secretari, Varol Amet, Ioan 
Axente, Andrei-Răzvan Condurăţeanu, Ileana-Cristina Dumitrache, Florin 
Iordache, Kerekes Károly, Cristina Nichita, Romeo Florin Nicoară, Ludovic 
Orban, Rovana Plumb, Irinel-Ioan Stativă, Mihaela Stoica, Violeta Tudorie. 

 
 

  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Adrian Solomon     Mihăiţă Găină 

 

 

 

 

 

Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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