Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ

PROCES-VERBAL
al lucrărilor Comisiei din 20, 21, 22 şi 23 mai 2013
În perioada 20-23 mai 2013, Comisia pentru muncă şi protecţie
socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi:
1. Cererea

de

reexaminare

a

Legii

privind

personalul

Curţii

Constituţionale - Plx 264/2007
2. Cererea de reexaminare a Legii privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă

a

Guvernului

nr.107/2010

pentru

modificarea

şi

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii PLx 68/2011
3. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind
sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forţei de
muncă - Plx 133/2013
4. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind
sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea forţei de muncă Plx 134/2013
5. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.230
din 6 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea și funcţionarea
asociaţiilor de proprietari - Plx 139/2013
6. Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului
privind măsurile de facilitare a exercitării drepturilor conferite
lucrătorilor în contextul liberei circulaţii a lucrătorilor (Text cu
relevanţă pentru SEE) - COM (2013) 236
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7. Propunere modificată de Regulament al Parlamentului European şi al
Consiliului de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul
european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de
coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul
european pentru pescuit și afaceri maritime, care fac obiectul
cadrului strategic comun, precum și de stabilire a unor dispoziţii
generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul
social

european

și

Fondul

de

coeziune

și

de

abrogare

a

Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului - COM (2013) 246.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Florin Iordache,
preşedintele comisiei.
La dezbateri au participat ca invitaţi:
-

d-na Georgeta Bratu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei,
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

-

d-l Alin Mitrică – Secretar de Stat, Ministerul Fondurilor Europene

-

d-na Corina Teodor – şef departament Relaţia cu Parlamentul,
Ministerul Sănătăţii

-

d-na Georgeta Ghintuilă – consilier, Ministerul Finanţelor Publice

-

d-l Auraş Marinescu – consilier pentru afaceri europene, Ministerul
Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
Cererea

de

reexaminare

a

Legii

privind

personalul

Curţii

Constituţionale - Plx 264/2007 a fost transmisă pentru dezbatere pe fond
atât Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cât şi Comisiei juridice, de
disciplină şi imunităţi.
În cadrul discuţiilor a fost prezentat raportul preliminar transmis de
Comisia juridică, de disicplină şi imunităţi.
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de adoptare a cererii de
reexaminare şi eliminarea articolelor 26 şi 27 din Legea privind personalul
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Curţii

Constituţionale,

ce

cuprind

prevederi

asupra

cărora

Camera

Deputaţilor este Cameră decizională.
În ceea ce priveşte celelalte articole din lege, respectiv art.1-25 şi
art.28, asupra cărora Senatul este Cameră decizională, s-a apreciat că se
impune respingerea lor, menţiune care va fi cuprinsă în raportul comisiilor.
Cererea de reexaminare a Legii privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.107/2010 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - PLx 68/2011 a fost
transmisă pentru dezbatere pe fond atât Comisiei pentru muncă şi
protecţie socială cât şi Comisiei pentru sănătate şi familie.
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu
unanimitate de voturi, admiterea cererii de reexaminare şi adoptarea legii
cu amendamente, urmând ca raportul comun să fie întocmit după
finalizarea dezbaterilor şi în cadrul Comisiei pentru sănătate şi familie.
Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind
sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forţei de muncă Plx 133/2013 a fost respinsă de membrii comisiei, cu unanimitate de
voturi. Motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei.
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind
sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea forţei de muncă - Plx
134/2013 a fost respinsă de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi.
Motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei.
Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii
nr.230 din 6 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea și funcţionarea
asociaţiilor de proprietari - Plx 139/2013 a fost avizată favorabil de
membrii comisiei, cu amendamente, redate în avizul comisiei.
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Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului
privind măsurile de facilitare a exercitării drepturilor conferite lucrătorilor
în contextul liberei circulaţii a lucrătorilor (Text cu relevanţă pentru SEE) COM (2013) 236 a fost transmisă comisiei noastre atât pentru dezbaterea
fondului cât şi pentru verificarea respectării principiului subsidiarităţii.
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au constatat că
principiul subsidiarităţii este respectat şi au hotărât, cu unanimitate de
voturi, întocmirea documentelor potrivit HCD nr.11/2011, care vor fi
transmise Comisiei pentru afaceri europene şi, spre informare, Biroului
permanent al Camerei Deputaţilor şi Direcţiei de drept comunitar.
Propunerea modificată de Regulament al Parlamentului European şi
al Consiliului de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european
de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune,
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european
pentru pescuit și afaceri maritime, care fac obiectul cadrului strategic
comun, precum și de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul
european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de
coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al
Consiliului - COM (2013) 246 a fost transmisă comisiei noastre în vederea
verificării respectării principiului subsidiarităţii.
În cadrul discuţiilor, membrii comisiei au constatat că se respectă
principiul subsidiarităţii, întrucât sarcinile care revin fondurilor sunt
stabilite în tratat, iar politica este pusă în aplicare în conformitate cu
principiul gestiunii partajate şi cu respectarea competenţelor instituţionale
ale statelor membre şi ale regiunilor.
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu
unanimitate

de

voturi,

întocmirea

unui

proces-verbal

potrivit

HCD

nr.11/2011, care va fi transmis Comisiei pentru afaceri europene şi, spre
informare, Biroului permanent al Camerei Deputaţilor şi Direcţiei de drept
comunitar.
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Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie
socială (28) în zilele de 20, 21, 22 şi 23 mai 2013 a absentat doamna
deputat Maria Grapini (grup parlamentar PC) - ministru.
Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Iordache
Florin – preşedinte, Solomon Adrian şi Vladu Iulian – vicepreşedinţi, Găină
Mihăiţă şi Pocora Cristina-Ancuţa – secretari, Amet Varol, Anastase
Roberta-Alma, Axente Ioan, Baltă Mihai, Boghicevici Claudia, Calotă
Florică Ică, Ciobanu Liliana, Condurăţeanu Andrei-Răzvan, Covaci Dorel,
Delureanu Virgil, Dobre Mircea-Titus, Dumitrache Ileana-Cristina, Galan
Constantin, Iane Daniel, Kerekes Károly, Nistor Marioara, Sefer CristianGeorge,

Stativă

Irinel-Ioan,

Stoica

Mihaela,

Suciu

Vasile-Daniel,

Teodorescu Ioan Viorel, Tudorie Violeta.
PREŞEDINTE,
Florin Iordache

SECRETAR,
Mihăiţă Găină

Întocmit,
Expert parlamentar Lidia Vlădescu
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