Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ

Sinteza
lucrărilor Comisiei din 29, 30 şi 31 octombrie 2013
În perioada 29 – 31 octombrie 2013, Comisia pentru muncă şi
protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi:
1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia
lunară pentru creşterea copilului - Plx 347/2013;
2. Propunere

legislativă

privind

alimentare

provenite

din

acordarea

stocurile

de

gratuită
intervenţie

de

ajutoare

comunitare

categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România Plx 356/2013
3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului

nr.94/2013

pentru

modificarea

şi

completarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2012 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară,
precum şi pentru modificarea Legii nr.136/1996 privind asigurările
şi reasigurările în România - Plx 378/2013.
În data de 29 octombrie 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 - Ministerului Muncii,
Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

-

d-na Nicoleta Grecu – director – Direcţia juridică - ASF
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-

d-na Iacobescu Oana – şef serviciu - Ministerul Finanţelor Publice.
Referitor la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi
indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului - Plx 347/2013, domnul
deputat Kerekes Karoly a ridicat o problemă cu privire la modul de calcul
al indemnizaţiei prevăzută de acest act normativ. Membrii comisiei au
hotărât cu unanimitate de voturi amânarea dezbaterii în vederea lămuririi
acestui aspect.
Propunerea
alimentare

legislativă

provenite

privind

din

acordarea

stocurile

de

gratuită

de

intervenţie

ajutoare

comunitare

categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România - Plx
356/2013 a fost respinsă cu unanimitate de voturi. Motivele respingerii
se regăsesc în raportul comisiei.
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.94/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi pentru
modificarea Legii nr.136/1996 privind asigurările şi reasigurările în
România - Plx 378/2013 a fost dezbătut în prezenţa reprezentanţilor
Ministerul

Finanţelor

Publice

şi

ai

Autorităţii

de

Supraveghere

Financiară.
Doamna şef serviciu - Oana Iacobescu a susţinut adoptarea acestui
proiect de lege în vederea adaptării legislaţiei româneşti la cerinţele
UE.
În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de
voturi avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma prezentată de
iniţiator.
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În zilele de 30 şi 31 octombrie 2013, Comisia pentru muncă şi
protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu
individual, fiind distribuite membrilor comisiei materiale documentare
suplimentare asupra proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei.
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie
socială (25), în zilele de 29, 30 şi 31 octombrie 2013 a absentat doamna
deputat Grapini Maria (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, Condurăţeanu Andrei-Răzvan, Covaci Dorel, Delureanu Virgil,
Dumitrache Ileana-Cristina, 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, consilier Elena Anghel
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