Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ

PROCES-VERBAL
al lucrărilor Comisiei din 3, 4, 8 şi 9 iulie 2013
În perioada 3-9 iulie 2013, Comisia pentru muncă şi protecţie
socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi:
1. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - Plx
561/2009
2. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.448/2006
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap PLx 422/2010
3. 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
4. Propunere

legislativă

pentru

modificarea

și

completarea

Legii

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - Plx 212/2013
5. Propunere legislativă pentru modificarea art.1 din Legea nr.84/2012
privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale
personalului plătit din fonduri publice - Plx 214/2013
6. Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolului 1
din Legea nr.84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de
natură

salarială

ale

personalului

plătit

din

fonduri

publice,

cu

modificările și completările ulterioare - Plx 218/2013
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7. Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii-cadru
nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri
publice, publicat în Monitorul Oficial al României nr.877/2010, cu
modificările și completările ulterioare - Plx 219/2013
8. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011
a educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare - Plx
198/2013.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Florin Iordache,
preşedintele comisiei.
La dezbateri au participat ca invitaţi:
-

d-na Georgeta Bratu - Secretar de Stat în cadrul Ministerului Muncii,
Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

-

d-l Cristian Badea – Secretar de Stat, Ministerul Economiei

-

d-l Sorin Găman – director general adjunct, Ministerul Economiei

-

d-l Fănel Mitea – director, Ministerul Finanţelor Publice.
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - Plx
561/2009 a fost retrimisă Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi
Comisiei pentru sănătate şi familie în vederea reexaminării fondului.
În cadrul dezbaterilor, membrii comisiei au reanalizat propunerea
legislativă, precum şi raportul preliminar transmis de către Comisia pentru
sănătate şi familie şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, menţinerea
soluţiei iniţiale, de respingere a iniţiativei legislative.
Proiectul

de

Lege

privind

modificarea

şi

completarea

Legii

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap - PLx 422/2010 a fost retrimis Comisiei pentru muncă şi
protecţie socială şi Comisiei pentru sănătate şi familie în vederea
reexaminării fondului.
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În cadrul dezbaterilor, membrii comisiei au reanalizat proiectul de
lege, precum şi raportul preliminar transmis de către Comisia pentru
sănătate şi familie şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, menţinerea
soluţiei iniţiale, de respingere a iniţiativei legislative.
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 retrimis comisiei în vederea reexaminării fondului.
În cadrul dezbaterilor au fost prezentate amendamente, care,
supuse votului, au fost acceptate de membrii comisiei cu unanimitate de
voturi. În urma finalizării discuţiilor, membrii comisiei au hotărât, cu
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente,
care se regăsesc în raportul de înlocuire întocmit.
Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - Plx 212/2013 a fost
respinsă de

membrii

comisiei,

cu

unanimitate de voturi. Motivele

respingerii se regăsesc în raportul comisiei.
Propunerea

legislativă

pentru

modificarea

art.1

din

Legea

nr.84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură
salarială ale personalului plătit din fonduri publice - Plx 214/2013 a fost
trimisă pentru dezbaterea fondului atât Comisiei pentru muncă şi
protecţiei socială, cât şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.
În cadrul dezbaterilor, propunerea legislativă a fost respinsă de
membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. Raportul comun va fi întocmit
după finalizarea dezbaterilor din cadrul Comisiei juridice, de disciplină şi
imunităţi.
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Propunerea legislativă privind modificarea și completarea articolului
1 din Legea nr.84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de
natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice, cu modificările
și completările ulterioare - Plx 218/2013 a fost trimisă pentru dezbaterea
fondului atât Comisiei pentru muncă şi protecţiei socială, cât şi Comisiei
juridice, de disciplină şi imunităţi.
În cadrul dezbaterilor, propunerea legislativă a fost respinsă de
membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. Raportul comun va fi întocmit
după finalizarea dezbaterilor din cadrul Comisiei juridice, de disciplină şi
imunităţi.
Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii-cadru
nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri
publice, publicat în Monitorul Oficial al României nr.877/2010, cu
modificările și completările ulterioare - Plx 219/2013 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.1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare Plx 198/2013 a fost avizată negativ de membrii comisiei, cu unanimitate
de voturi.
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie
socială (27) în zilele de 3 şi 4 iulie 2013 au absentat doamna deputat
Grapini Maria (grup parlamentar PC) – ministru şi doamna deputat
Anastase Roberta Alma (grup parlamentar PDL).
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, 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,
4/5

Kerekes Károly, Sefer Cristian-George, Stativă Irinel-Ioan, Stoica Mihaela,
Suciu Vasile-Daniel, Teodorescu Ioan Viorel, Tudorie Violeta.
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie
socială (27) în zilele de 8 şi 9 iulie 2013 au absentat doamna deputat
Grapini Maria (grup parlamentar PC) – ministru, doamna deputat Anastase
Roberta Alma (grup parlamentar PDL) şi doamna deputat Dumitrache
Ileana-Cristina (grup parlamentar PSD).
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, Galan Constantin, Iane Daniel,
Kerekes Károly, Sefer Cristian-George, 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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