Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din 13, 14, 15 şi 16 mai 2013
În perioada 13-16 mai 2013, Comisia pentru muncă şi protecţie
socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi:
1. Cerere de reexaminare a Legii privind statutul controlorului civil de
trafic aerian din România - Plx 844/2007
2. Cerere 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. 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
4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului

nr.19/2013

pentru

modificarea

Ordonanţei

Guvernului

nr.137/2000

privind

și

completarea

prevenirea

și

sancţionarea tuturor formelor de discriminare - PLx 123/2013
5. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.275/2006 privind
executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare
în cursul procesului penal - Plx 124/2013
6. Proiect de Lege privind organizarea și funcţionarea sistemului de
probaţiune - PLx 130/2013
7. Propunere legislativă privind acordarea pentru familiile cu venituri
reduse a diferenţelor de tarif la serviciile de alimentare cu apă și
canalizare furnizate de S.C. ApaServ S.A. Valea Jiului - Plx
132/2013.
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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 Vâstnice

-

d-na Iuliana Cărbunaru – director, Ministerul Justiţiei

-

d-l Aleodor Frâncu – director, Administraţia Română a Serviciilor de
Trafic Aerian - ROMATSA

-

d-l Mihai Ionescu – director adjunct, Ministerul Transporturilor

-

d-na Cornelia Pop – consilier, Ministerul Transporturilor

-

d-l Radu Geamănu – consilier juridic, Ministerul Justiţiei

-

d-na Nicoleta Miclăuş – consilier juridic, Ministerul Justiţiei.
Cererea de reexaminare a Legii privind statutul controlorului civil de

trafic aerian din România - Plx 844/2007 a fost discutată în prezenţa
reprezentanţilor Ministerului Transporturilor, Ministerului Muncii, Familiei,
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi a Administraţiei Române a
Serviciilor de Trafic Aerian.
Legea supusă reexaminării a fost transmisă pentru dezbateri pe fond
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru industrii şi
servicii.
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisii au hotărât, cu
unanimitate de voturi, aprobarea cererii de reexaminare formulată de
Preşedintele României şi adoptarea legii cu amendamente. Raportul
preliminar va fi transmis Comisiei pentru industrii şi servicii, urmând ca
întocmirea raportului comun asupra cererii de reexaminare să aibă loc după
finalizarea dezbaterilor şi în cadrul acestei comisii.
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
amânată, pentru a participa la dezbateri reprezentanţii Ministerului
Finanţelor Publice.
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
2/4

retrimis comisiei de plenul Camerei Deputaţilor, în vederea reexaminării.
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente şi
întocmirea unui raport de înlocuire.
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.19/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanţei
Guvernului

nr.137/2000

privind

prevenirea

și

sancţionarea

tuturor

formelor de discriminare - PLx 123/2013 a fost avizat favorabil de către
membrii comisiei, cu unanimitate de voturi, în forma prezentată.
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.275/2006 privind
executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în
cursul procesului penal - Plx 124/2013 a fost avizată negativ de către
membrii comisiei, cu unanimitate de voturi.
Proiectul de Lege privind organizarea și funcţionarea sistemului de
probaţiune - PLx 130/2013 a fost avizat favorabil de către membrii
comisiei, cu unanimitate de voturi, în forma prezentată de Senat.
Propunerea legislativă privind acordarea pentru familiile cu venituri
reduse a diferenţelor de tarif la serviciile de alimentare cu apă și
canalizare furnizate de S.C. ApaServ S.A. Valea Jiului - Plx 132/2013 a
fost avizată negativ de către membrii comisiei, cu unanimitate de voturi.
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie
socială (28) în zilele de 13-15 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.
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie
socială (28) în ziua de 16 mai 2013 au absentat doamna deputat Maria
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Grapini (grup parlamentar PC) – ministru şi doamna deputat Anastase
Roberta-Alma (grup parlamentar PD-L) – delegaţie.
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,
Kerekes Károly, Nistor Marioara, Sefer Cristian-George, Stativă IrinelIoan, 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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