Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din 22 noiembrie 2013
În data de 22 noiembrie 2013, Comisia pentru muncă şi protecţie
socială şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă comună împreună cu Comisia
pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor şi Comisia de muncă,
familie şi protecţie socială a Senatului, având următoarea ordine de zi:
Avize:
1. Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2014 - PL-x nr. 514/2013
2. Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 –
PL-x nr. 515/2013
La dezbateri au participat ca invitaţi:
•

d-na Mariana Câmpeanu – Ministru - Ministerul Muncii, Familiei,
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

•

Luca Gabriela – director - Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei
Sociale şi Persoanelor Vârstnice

•

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

•

Ivona Dumitru – director - Casa Naţională de Pensii Publice

•

Popescu Gabriela Elena - Ministerul Finanţelor Publice

•

Enache Ana Maria - Ministerul Finanţelor Publice

•

Bădică Iuliana – Ministerul Finanţelor Publice

•

Popescu Maria – consilier-Ministerul Finanţelor Publice

•

Suliman Marin - secretar general - Consiliul Economic Social
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•

Tănăsescu Mihaela – director - Consiliul Economic Social

•

Săndulescu Elena - director - Consiliul Economic Social

În data de 22 noiembrie 2013, lucrările au fost conduse de domnul
deputat Florin Iordache, preşedintele comisiei.
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2014 are ca obiect de
reglementare aprobarea bugetului de stat pe anul 2014, cuprinzând
veniturile pe capitole şi subcapitole şi cheltuieli pe destinaţii şi ordonatori
principali de credite, detaliate pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe,
respectiv titluri, articole şi alineate, bugetele Fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe
nerambursabile şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii.
În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor trei Comisii au
hotărât, cu majoritate de voturi,

avizarea favorabilă a proiectului

Legii

bugetului de stat pe anul 2014.
Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale pe anul 2014 a fost
dezbătut împreună cu Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială a
Senatului şi are ca obiect de reglementare aprobarea bugetului
asigurărilor sociale de stat pe anul 2014, autorizând veniturile pe capitole
şi subcapitole şi cheltuieli pe destinaţii pentru bugetul asigurărilor sociale
de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, sistemul de asigurare pentru
accidente de muncă şi boli profesionale. De asemenea, sunt asigurate
Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale şi veniturilor proprii
ale instituţiilor publice şi fondurile necesare programelor cu finanţare din
fonduri externe nerambursabile, fiind prevăzute reglementări specifice
exerciţiului bugetar al anului 2014.
În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două Comisii
au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului Legii
bugetului asigurărilor sociale pe anul 2014.
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie
socială (25), în ziua de 22 noiembrie 2013 au absentat doamna deputat
Grapini Maria (grup parlamentar PC) – ministru, domnul deputat

Amet
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Varol (grup parlamentar al Minorităţilor Naţionale) şi domnul deputat
Delureanu Virgil (grup parlamentar PSD).
Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Florin
Iordache – preşedinte, Solomon Adrian şi Vladu Iulian – vicepreşedinţi,
Găină Mihăiţă şi Pocora Cristina-Ancuţa – secretari, Anastase Roberta
Alma, Axente Ioan, Baltă Mihai, Boghicevici Claudia, Calotă Florică Ică,
Condurăţeanu

Andrei-Răzvan,

Covaci

Dorel,

Iane

Ovidiu

Cristian,

Dumitrache Ileana-Cristina, Galan Constantin, Iane Daniel, Kerekes
Karoly, Sefer Cristian-George, Stativă Irinel-Ioan, Stoica Mihaela, Suciu
Vasile-Daniel, Teodorescu Ioan Viorel, Tudorie Violeta.

PREŞEDINTE,
Florin Iordache

SECRETAR,
Mihăiţă Găină

Întocmit,
Breazu Adriana
Expert parlamentar
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