Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ

PROCES-VERBAL
al lucrărilor Comisiei din 11, 12 şi 13 iunie 2013

În perioada 11 – 13 iunie 2013, Comisia pentru muncă şi protecţie
socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi:
1. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002
privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării
forţei de muncă și pentru modificarea Legii nr.116/2002 privind
prevenirea și combaterea marginalizării sociale - PLx 79/2013
2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a
unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate
prin

concedieri

colective

efectuate

în

baza

planurilor

de

disponibilizare - PLx 158/2013
3. Propunere legislativă privind organizarea și funcţionarea Consiliului
Economic și Social - Plx 165/2013
4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.29/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru plata
salariilor personalului din sistemul bugetar aferente lunii aprilie
2013 - PLx 173/2013
5. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.13/2011 privind
aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr.63/2010 pentru modificarea
Legii nr.273/2006 privind Finanţele publice locale - Plx 177/2013
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6. Propunere

legislativă

nr.265/2008

pentru

privind

modificarea

gestionarea

și

completarea

siguranţei

Legii

circulaţiei

pe

infrastructura rutieră - Plx 178/2013
7. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanţei
Guvernului

nr.12/2008

privind

organizarea

și

finanţarea

rezidenţiatului - Plx 179/2013
8. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanţei
Guvernului

nr.12/2008

privind

organizarea

și

finanţarea

rezidenţiatului - Plx 180/2013
9. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului

nr.20/2013

privind

înfiinţarea,

organizarea

și

funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc și pentru
modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc PLx 182/2013
10.

Propunere

legislativă

privind

înfiinţarea,

organizarea

și

funcţionarea Agenţiei Naţionale a Zonei Montane - Plx 189/2013
11.

Propunere legislativă privind moratoriul pentru amânarea

executării silite a cetăţenilor persoane fizice din imobile cu destinaţie
de locuinţă - Plx 192/2013
12.

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr.55/2013 privind unele măsuri fiscal-bugetare și
pentru modificarea unor acte normative - PL-x 196/2013.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Florin Iordache,
preşedintele comisiei.
La dezbateri au participat ca invitaţi:
-

d-na Patricia Alexandra Braica – Secretar de Stat, Ministerul Muncii,
Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vâstnice

- d-na Anca Iordache – director general adjunct, Ministerul Finanţelor
Publice
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-

d-na Tania Grigore – director, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei
Sociale şi Persoanelor Vâstnice

-

d-na Daniela Barbu – director, Ministerul Economiei

-

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

-

d-na Ana–Maria Enache – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice

-

d-l Marius Atomei – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice

-

d-na Camelia Meterca – consilier, Ministerul Finanţelor Publice

-

d-l Mircea Ionescu – consilier, Ministerul Transporturilor

-

d-l George Miclăuş – consilier, Ministerul Justiţiei.
Proiectul

de

Lege

pentru

modificarea

și

completarea

Legii

nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea
ocupării forţei de muncă și pentru modificarea Legii nr.116/2002 privind
prevenirea și combaterea marginalizării sociale - PLx 79/2013 a fost
amânat, la solicitarea membrilor comisiei, pentru a participa la dezbateri
un Secretar de Stat din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor
măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin
concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare - PLx
158/2013 a fost dezbătut de membrii comisiei în prezenţa reprezentanţilor
Ministerului Economiei, Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi
Persoanelor Vârstnice şi Ministerului Finanţelor Publice.
În cadrul discuţiilor, au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi
invitaţii. În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu
majoritate de voturi (3 abţineri), adoptarea proiectului de lege în forma
prezentată de Senat.
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Propunerea legislativă privind organizarea și funcţionarea Consiliului
Economic și Social - Plx 165/2013 a fost respinsă de membrii comisiei, cu
unanimitate de voturi. Motivele respingerii se regăsesc în raportul
comisiei.
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului

nr.29/2013

privind

stabilirea

unor

măsuri

pentru

plata

salariilor personalului din sistemul bugetar aferente lunii aprilie 2013 - PLx
173/2013 a fost avizat favorabil de membrii comisiei, cu unanimitate de
voturi, în forma prezentată de Senat.
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.13/2011 privind
aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr.63/2010 pentru modificarea Legii
nr.273/2006 privind Finanţele publice locale - Plx 177/2013 a fost avizată
negativ de membrii comisiei, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă).
Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii
nr.265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura
rutieră - Plx 178/2013 a fost avizată negativ de membrii comisiei, cu
unanimitate de voturi.
Propunerile legislative pentru modificarea și completarea Ordonanţei
Guvernului nr.12/2008 privind organizarea și finanţarea rezidenţiatului Plx 179/2013 şi Plx 180/2013 au fost avizate negativ de membrii comisiei,
cu unanimitate de voturi.
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.20/2013 privind înfiinţarea, organizarea și funcţionarea
Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea și
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind
organizarea și exploatarea jocurilor de noroc - PLx 182/2013 a fost avizat
favorabil de membrii comisiei, cu majoritate de voturi (4 voturi împotrivă),
în forma prezentată de Senat.
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Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea și funcţionarea
Agenţiei Naţionale a Zonei Montane - Plx 189/2013 a fost avizată negativ
de membrii comisiei, cu majoritate de voturi (o abţinere).
Propunerea legislativă privind moratoriul pentru amânarea executării
silite a cetăţenilor persoane fizice din imobile cu destinaţie de locuinţă Plx 192/2013 a fost avizată negativ de membrii comisiei, cu unanimitate
de voturi.
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.55/2013 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru
modificarea unor acte normative - PLx 196/2013 a fost avizat favorabil de
membrii comisiei, cu unanimitate de voturi, în forma prezentată de Senat.
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie
socială (28) în zilele de 11, 12 şi 13 iunie 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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