Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din 5, 6 şi 7 noiembrie 2013
În perioada 5 – 7 octombrie 2013, Comisia pentru muncă şi
protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi:
Fond:
1. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația
lunară pentru creșterea copiilor - PL-x nr. 347/2013
2. Proiect de Lege privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de
învațământ superior - PL-x nr. 319/2013
Avize:
3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.68/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de
cultură- Pl-x nr. 391/2013
4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.82/2013 pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul
funcționarilor publici- PL-x nr. 395/2013
5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.65/2013

pentru

stabilirea

unor

măsuri

privind

încadrarea

absolvenților Academiei de Poliție "Alexandru Ioan Cuza ", promoția
2013- PL-x nr. 397/2013
6. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.1961 din Legea
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății- PL-x nr. 399/2013
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7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2013
privind completarea art.9 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.6/2011

pentru

stimularea

înființării

dezvoltării

și

microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri- PL-x nr. 406/2013
8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2013
pentru

reglementarea

unor

măsuri

fiscal-bugetare

privitoare

la

Institutul European din România- PL-x nr. 407/2013
9. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii privind
practica elevilor și studenților nr.258/2007- PL-x nr. 366/2013
10.

Propunere

legislativă

privind

instituirea

unor

facilități

pentru

studenții și masteranzii de administrație publică, științe politice, relații
internationale și studii europene sub forma unor strategii de practică
retribuite- PL-x nr. 367/2013
11.

Propunere legislativă privind instituirea educației la domiciliu- PL-x

nr. 369/2013
La dezbateri au participat ca invitaţi:
•

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

•

d-na Tania Grigore – director - Ministerului Muncii, Familiei,
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

•

Irina Cojal– Secretar de Stat - Ministerul Culturii

•

Irina Alexe – Chestor - Ministerul Administraţiei şi Internelor

•

Pietro Pavoni – consilier - Ministerul Afacerilor Europene

•

Victor Iliescu – consilier - Ministerul Educaţiei Naţionale

•

Megdonia Păunescu – consilier - Ministerul Educaţiei Naţionale.

În data de 5 noiembrie 2013, lucrările au fost conduse de domnul
deputat Florin Iordache, preşedintele comisiei.
Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară
pentru creșterea copiilor a fost amânat la solicitarea reprezentanţilor
Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
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Proiectul de Lege privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de
învaţământ superior a fost retrimis de la Plenul Camerei Deputaţilor
pentru clarificarea unor amendamente formulate în cadrul dezbaterilor în
Plen.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modul de efectuare
a stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior angajaţi la debutul în
profesie, făcând excepţie profesiile pentru care modalitatea de efectuare
a stagiului este reglementată prin legi speciale. De asemenea proiectul
promovează accesul tinerilor absolvenţi de învăţământ superior pe piaţa
muncii către un loc de muncă decent şi durabil corespunzător studiilor
absolvite şi reglementarea condiţiilor minime care caracterizează stagiu ca
fiind de calitate –definirea obiectivelor profesionale; durată rezonabilă;
protecţie socială şi renumeraţie adecvată; drepturi şi obligaţii ferme
pentru toate părţile implicate la încheierea de acorduri contractuale în care
sunt implicate întreprinderile, dar şi serviciile publice de ocupare.
În

urma

finalizării

dezbaterilor

proiectul

a

fost

adoptat

cu

unanimitate de voturi.
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.68/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de
cultură

vizează

definirea

contractului

de

management,

redefinirii

proiectului de management şi lărgirea sferei de aplicabilitate a acestei
forme de conducere şi pentru instituţiile publice de cultură finanţate
exclusiv din venituri proprii, precum şi în sensul clarificării unor noţiuni.
În urma finalizării dezbaterilor proiectul de lege a fost avizat
favorabil cu unanimitate de voturi.
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.82/2013 pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind
Statutul funcționarilor publici a fost dezbătut şi avizat favorabil cu
majoritate de voturi, înregistrându-se o abţinere.
Proiectul de lege înscris la punctul 5 pe ordinea de zi are ca obiect
de reglementare stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenţilor
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Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, promoţia 2013, urmărindu-se
ca acordarea gradelor profesionale sau a gradelor militare, repartizarea la
unităţi şi numirea în funcţii a acestora, să se realizeze cu data de 1
decembrie 2013.
În urma finalizării dezbaterilor proiectul de lege a fost avizat
favorabil cu unanimitate de voturi.
Prin proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.1961 din
Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății se urmăreşte
eliminarea confuziilor ivite în aplicarea dispoziţiilor referitoare la asistenţii
medicali, astfel încât aceştia vor putea fi încadraţi cu menţinerea gradului
principal şi a gradaţiei avute la data promovării.
În urma finalizării dezbaterilor proiectul de lege a fost avizat
favorabil cu unanimitate de voturi.
Proiectele de lege înscrise la punctele 6 şi 7 pe ordinea de zi au fost
avizate favorabil cu unanimitate de voturi.
Propunerile legislative înscrise la punctele 8, 9 şi 10 pe ordinea de zi
au fost discutate în prezenţa reprezentanţilor Ministerului Educaţiei
Naţionale care au arătat că Guvernul nu susţine adoptarea acestor
iniţiative legislative. În urma dezbaterilor acestea au fost avizate negativ
cu majoritate de voturi, înregistrându-se 2 abţineri.
Începând cu ora 14.30 Comisia şi-a desfăşirat lucrările împreună cu
comisia pentru muncă a Senatului, pe ordinea de zi fiind înscrise
următoarele:
1. Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție
a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 și a contului
general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe
anul 2012 - PL-x nr. 414/2013
2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2013
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013 - PL-x nr.
415/2013
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3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2013
pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul
2013 - PL-x nr. 416/2013
La dezbateri au participat ca invitaţi:
•

Lucia Vasiloiu – director Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei
Sociale şi Persoanelor Vârstnice

•

Ilie Doina – director - Ministerul Finanţelor Publice

•

Enache Ana Maria – şef serviciu - Ministerul Finanţelor Publice

•

Ioana Panţuru - Ministerul Finanţelor Publice

•

Ileana Ciutan – preşedinte - Casa Naţională de Pensii Publice

•

Antal Atila - Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Florin Iordache,

preşedintele comisiei.
Proiectul de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 și a contului general
anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2012 a
fost dezbătut şi avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2013 cu
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013 a fost dezbătut şi
avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
Proiectul de lege înscris la punctul 3 pe ordinea de zi are ca obiect de
reglementare

aprobarea

Ordonanței

Guvernului

nr.18/2013

pentru

rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013. Potrivit
Ordonanţei se diminuează veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat
aferent sistemului public de pensii cu suma de 663,2 milioane lei rezultând
din:
-majorarea veniturilor curente ale sistemului public de pensii cu suma
de 461,8 milioane lei datorată în principal contribuţiilor de asigurări sociale
de stat.
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- diminuarea subvenţiei acordată de la bugetul de stat cu suma de
1.125 milioane lei.
Bugetul sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale pe anul 2013 se majorează la cheltuieli cu suma de 180 mii
lei, iar excedentul se diminuează cu aceeaşi sumă.
La bugetul asigurărilor pentru şomaj se prevede:
-majorarea veniturilor cu suma de 185,6 milioane lei şi diminuarea cu
suma de 4 milioane lei a veniturilor fondului de garantare pentru plata
creanţelor salariale.
-majorarea subvenţiei acordată de la bugetul de stat cu suma de 191,6
milioane lei.
-majorarea cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj aferent
sistemului asigurărilor pentru şomaj cu suma de 136 miloane lei, datorată
majorării cheltuielilor de la titlul „asistenţă socială”
În urma finalizării dezbaterilor proiectul de lege a fost avizat
favorabil cu unanimitate de voturi.
În zilele de 6 şi 7 noiembrie 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 ziua de 5 noiembrie 2013 au absentat doamna deputat
Grapini Maria (grup parlamentar PC) – ministru şi doamna deputat
Anastase Roberta Alma (grup parlamentar PD-L) . În zilele de 6 şi 7
noiembrie

2013

a

absentat

doamna

deputat

Grapini

Maria

(grup

parlamentar PC) – ministru.
Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Florin
Iordache – 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, Condurăţeanu
Andrei-Răzvan,

Covaci

Dorel,

Delureanu

Virgil,

Dumitrache
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Cristina, Galan Constantin, Iane Daniel, Kerekes Karoly, Sefer CristianGeorge,

Stativă

Irinel-Ioan,

Stoica

Mihaela,

Suciu

Vasile-Daniel,

Teodorescu Ioan Viorel, Tudorie Violeta.

PREŞEDINTE,
Florin Iordache

SECRETAR,
Mihăiţă Găină

Întocmit,
Consilier Sorina Szabo
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