Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din 19, 20 şi 21 martie 2013

În ziua de 19 martie 2013, Comisia pentru muncă şi protecţie
socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 14.00, 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 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.83/2012 pentru modificarea și completarea Legii
nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între
bărbaţi și femei - PLx 76/2013
3. Cererea de reexaminare a Legii pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a
adulţilor - PLx 75/2011.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Florin Iordache,
preşedintele comisiei.
La dezbateri a participat, ca invitat, doamna Georgeta Bratu,
Secretar de Stat în Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi
Persoanelor Vârstnice.
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Dezbaterile asupra proiectului 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 au fost amânate, la solicitarea reprezentantului Ministerului
Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
Dezbaterile asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.83/2012 pentru modificarea și completarea
Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între bărbaţi
și femei - PLx 76/2013 au fost amânate, la solicitarea reprezentantului
Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
Dezbaterile asupra cererii de reexaminare a Legii pentru modificarea
şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.129/2000 privind formarea
profesională a adulţilor - PLx 75/2011 au fost amânate, la solicitarea
reprezentantului

Ministerului

Muncii,

Familiei,

Protecţiei

Sociale

şi

Persoanelor Vârstnice.
Cele trei proiecte de acte normative au fost amânate întrucât au fost
depuse amendamente în cadrul comisiei, care trebuie analizate în cadrul
Guvernului.
În zilele de 20 şi 21 martie 2013, Comisia pentru muncă şi protecţie
socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu individual. A
fost stabilită ordinea de zi a comisiei pentru şedinţele din săptămâna
următoare şi au fost distribuite materiale suplimentare asupra proiectelor
aflate pe agenda de lucru.
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie
socială (29) în zilele de 19, 20 şi 21 martie 2013 a absentat doamna
deputat Maria Grapini (grup parlamentar PC) - ministru.
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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,
Dobre Mircea-Titus, Dumitrache Ileana-Cristina, Galan Constantin, Iane
Daniel, Kerekes Károly, Niculae Aurel, Nistor Marioara, Pardău Dumitru,
Sefer Cristian-George, Stativă Irinel-Ioan, Stoica Mihaela, Suciu VasileDaniel, Teodorescu Ioan Viorel, Tudorie Violeta.

PREŞEDINTE,
Florin Iordache

SECRETAR,
Mihăiţă Găină

Întocmit,
Expert parlamentar Lidia Vlădescu
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