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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 

SINTEZA 
lucrărilor comisiei din 7, 8, 9 și 10 noiembrie  2016 

 
 

În perioada 7 – 10 noiembrie 2016, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi proiectul 
de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2016 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.248/2013 privind organizarea şi 
funcţionarea Consiliului Economic şi Social – Plx 502/2016. 

 
În ziua de 7 noiembrie 2016, lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Adrian Solomon, preşedintele comisiei. 
 
La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-na Victoria-Violeta Alexandru – ministru, Ministerul pentru Consultare 
Publică și Dialog Civic 

- d-l Ciprian Dragomir – director, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției 
Sociale și Persoanelor Vârstnice 

- d-na Ecaterina Codruț – secretar general, Ministerul pentru Consultare 
Publică și Dialog Civic 

- d-l Florian Costache – președinte, Consiliul Economic și Social 
- d-l Dragoș Mihalache – vicepreședinte, Consiliul Economic și Social 
- d-l Nicolae Chirilă – secretar general, Consiliul Economic și Social 
- d-na Raluca Sîmbotin – consilier, Ministerul pentru Consultare Publică și 

Dialog Civic 
- d-l Daniel Mîndruț – consilier, Ministerul pentru Consultare Publică și 

Dialog Civic 
- d-l Bogdan Hossu – președinte, Confederația Națională Sindicală ”Cartel 

ALFA” 
- d-l Liviu Apostoiu – vicepreședinte, Confederația Națională Sindicală 

”Cartel ALFA”. 
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Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.30/2016 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi 
Social – Plx 502/2016 a fost trimis comisiei pentru dezbatere pe fond. 

La începutul discuțiilor, reprezentanții sindicatelor au precizat că prin 
modificările și completările aduse la Legea nr.248/2013 se deblochează 
constituirea unui nou plen al CES.  Astfel, este reglementată procedura de 
repartizare a numărului de locuri în plenul CES, încetarea mandatului 
plenului CES în funcţiune, precum şi stabilirea unui nou termen pentru 
constituirea unui nou plen al CES. 

În cadrul discuţiilor, 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 proiectului de lege cu amendamente. 
Acestea se regăsesc în raportul întocmit de comisie.  

 
În zilele de 8, 9 și 10 noiembrie 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 numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (22), în zilele de 7, 8, 9 şi 10 noiembrie 2016 au absentat 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, 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. 

 
 

  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Adrian Solomon     Mihăiţă Găină 

 

 

 

Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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