
 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
Telefon: 021.414.1130, 021.414.1131; Fax: 021.314.68.69; e-mail: cp07@cdep.ro 

  

 

1/8

COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

PROCES-VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din 11, 12 şi 13 februarie 2014 

 

 

În perioada 11 – 13 februarie 2014, Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege privind ziua liberă pentru îngrijirea sănătăţii copilului - 

PLx 576/2013 

2. Proiect de Lege privind subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor 

sociale acordate de asociaţii, fundaţii și cultele recunoscute de lege - 

PLx 105/2013 

3. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - Plx 

561/2009 

4. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.448/2006 privind protecţia și promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap - Plx 621/2013 

5. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.448/2006 privind protecţia și promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap - Plx 676/2013 

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.36/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de 

asigurări sociale de sănătate - PLx 384/2010 



7. Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizaţia 

lunară pentru creșterea copiilor - PLx 533/2013 

8. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.52/2011 privind 

exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfășurate de zilieri - 

Plx 617/2013 

9. Propunere legislativă privind modificarea art.139 alin.1 din Legea 

53/2003, codul muncii - Plx 618/2013 

10. Propunere legislativă pentru modificarea art.165 din Legea nr.263 din 

16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, 

modificată și completată - Plx 620/2013 

11. Propunere legislativă pentru modificarea art.331 din Legea nr.76/2002 

privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forţei 

de muncă - Plx 626/2013 

12. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea 

forţei de muncă - Plx 643/2013 

13. Propunere legislativă privind ajutorul financiar acordat persoanelor 

care au în îngrijire copii ai căror părinţi sunt plecaţi temporar în 

străinătate - Plx 630/2013 

14. Propunere legislativă privind instituirea celei de-a treia zi de Paște 

drept sărbătoare legală în care nu se lucrează - Plx 634/2013 

15. Propunere legislativă privind modificarea LEGII nr.53 din 24 ianuarie 

2003, Codul Muncii - Plx 640/2013 

16. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.92/1996 privind 

organizarea și funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, a 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și 

funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, precum și a altor acte 

normative - Plx 11/2014. 

 

În data de 11 februarie 2014, lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Florin Iordache, preşedintele comisiei. 
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La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-na Georgeta Bratu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

- d-l Codrin Scutaru – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

- d-na Mihaela Grecu – director, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

- d-na Tania Grigore – director, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

- d-na Daniela Juravlea – director, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

- d-l Eduard Corjescu – director, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

- d-na Diana Berceanu – expert servicii sociale, Fundaţia pentru 

Dezvoltarea Societăţii Civile 

- d-na Doina Crângaşu – director executiv, Confederaţia Caritas România 

- d-na senator Gabriela Vrînceanu Firea – iniţiator PLx 576/2013 

- d-na deputat Cristina Nechita – autor amendamente PLx 105/2013. 

 

 Proiectul de Lege privind ziua liberă pentru îngrijirea sănătăţii 

copilului - PLx 576/2013 a fost adoptat cu amendamente de către membrii 

comisiei, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă şi 3 abţineri). 

Amendamentele se regăsesc în raportul comisiei. 

 

 Dezbaterile asupra proiectului de Lege privind subvenţionarea din 

fonduri publice a serviciilor sociale acordate de asociaţii, fundaţii și cultele 

recunoscute de lege - PLx 105/2013 au fost amânate întrucât membrii 

comisiei au solicitat o dezbatere mai amplă asupra proiectului, la care să 

fie invitaţi reprezentanţi ai ONG-urilor şi ai Ministerului Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.  

 

 Dezbaterile asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii 

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
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handicap - Plx 561/2009 au fost amânate, la solicitarea doamnei deputat 

Cristina Pocora, în calitate de iniţiator. De asemenea, domnia sa a solicitat 

reprezentanţilor Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 

Persoanelor Vârstnice reanalizarea punctului de vedere transmis comisiei. 

 

 Dezbaterile asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.36/2010 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi 

indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate - PLx 384/2010 au fost 

amânate, la solicitarea membrilor comisiei, care au solicitat prezenţa la 

dezbateri a unui Secretar de Stat din cadrul Ministerului Sănătăţii. 

 Proiectul de lege a fost trimis pentru dezbatere pe fond atât Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială, cât şi Comisiei pentru sănătate şi 

familie, fiind adoptat anterior cu amendamente. Proiectul a fost retrimis 

celor două comisii de către Plenul Camerei Deputaţilor, în vederea 

reexaminării şi întocmirii unui nou raport.  

 

 Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizaţia 

lunară pentru creșterea copiilor - PLx 533/2013 a fost amânat, la 

solicitarea domnului deputat Kerekes Karoly, pentru a fi invitaţi la 

dezbateri şi iniţiatorii. 

 

 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.52/2011 privind 

exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfășurate de zilieri - Plx 

617/2013 a fost respinsă de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. 

Motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

 Propunerea legislativă privind modificarea art.139 alin.1 din Legea 

53/2003, codul muncii - Plx 618/2013 a fost respinsă de membrii comisiei, 

cu majoritate de voturi (un vot împotrivă). Motivele respingerii se 

regăsesc în raportul comisiei. 
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 Propunerea legislativă pentru modificarea art.165 din Legea nr.263 

din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, 

modificată și completată - Plx 620/2013 a fost respinsă de membrii 

comisiei, cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă). Motivele respingerii 

se regăsesc în raportul comisiei. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea art.331 din Legea 

nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea 

ocupării forţei de muncă - Plx 626/2013 a fost respinsă de membrii 

comisiei, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă). Motivele respingerii 

se regăsesc în raportul comisiei. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea forţei 

de muncă - Plx 643/2013 a fost respinsă de membrii comisiei, cu 

majoritate de voturi (un vot împotrivă). Motivele respingerii se regăsesc în 

raportul comisiei. 

 

 Propunerea legislativă privind ajutorul financiar acordat persoanelor 

care au în îngrijire copii ai căror părinţi sunt plecaţi temporar în străinătate 

- Plx 630/2013 a fost trimisă pentru dezbatere pe fond atât Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială, cât şi Comisiei pentru buget, finanţe şi 

bănci. 

 În urma finalizării dezbaterilor în cadrul celor două comisii, iniţiativa 

legislativă a fost respinsă, cu majoritate de voturi (2 abţineri). Motivarea 

respingerii se regăseşte în raportul comun întocmit de cele două comisii. 

 

 Propunerea legislativă privind instituirea celei de-a treia zi de Paște 

drept sărbătoare legală în care nu se lucrează - Plx 634/2013 a fost 

respinsă de membrii comisiei, cu majoritate de voturi (o abţinere). 

Motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 
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 Propunerea legislativă privind modificarea LEGII nr.53 din 24 

ianuarie 2003, Codul Muncii - Plx 640/2013 a fost respinsă de membrii 

comisiei, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă). Motivele respingerii 

se regăsesc în raportul comisiei. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.92/1996 privind 

organizarea și funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, a 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și 

funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, precum și a altor acte 

normative - Plx 11/2014 a fost trimisă comisiei noastre pentru dezbatere 

şi avizare. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi (2 voturi împotrivă şi 3 abţineri), avizarea favorabilă 

a propunerii legislative, în forma prezentată de iniţiatori. 

 

În data de 12 februarie 2014, lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Florin Iordache, preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Codrin Scutaru – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

- d-na Daniela Juravlea – director, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.448/2006 privind protecţia și promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap - Plx 621/2013 a fost respinsă de membrii comisiei, cu 

unanimitate de voturi. 

 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.448/2006 privind protecţia și promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap - Plx 676/2013 a fost respinsă de membrii comisiei, cu 

unanimitate de voturi. 
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 Întrucât cele două iniţiative legislative au fost trimise pentru 

dezbatere pe fond atât Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, cât şi 

Comisiei pentru sănătate şi familie, membrii comisiei noastre au hotărât 

întocmirea unor rapoarte preliminare şi transmiterea acestora Comisiei 

pentru sănătate, urmând ca rapoartele finale să fie întocmite după 

finalizarea dezbaterilor şi în cadrul acestei comisii. 

 

În data de 13 februarie 2014, 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 (24) în ziua de 11 februarie 2014 au absentat doamna deputat 

Maria Grapini (grup parlamentar PC) – ministru şi doamna deputat 

Anastase Roberta-Alma (grup parlamentar PDL). 

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, Condurăţeanu Andrei-

Răzvan, Covaci Dorel, Delureanu Virgil, Dumitrache Ileana-Cristina, Galan 

Constantin, Iane Daniel, Kerekes Károly, Sefer Cristian-George, Stativă 

Irinel-Ioan, Stoica Mihaela, Teodorescu Ioan Viorel, Tudorie Violeta. 

 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (24) în zilele de 12 şi 13 februarie 2014 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, Axente Ioan, 

Anastase Roberta-Alma, Baltă Mihai, Boghicevici Claudia, Calotă Florică 

Ică, Condurăţeanu Andrei-Răzvan, Covaci Dorel, Delureanu Virgil, 
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Dumitrache Ileana-Cristina, Galan Constantin, Iane Daniel, Kerekes 

Károly, Sefer Cristian-George, Stativă Irinel-Ioan, Stoica Mihaela, 

Teodorescu Ioan Viorel, Tudorie Violeta. 

 

  
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

 Florin Iordache    Mihăiţă Găină 

       
             
 
 
 

 
 
 
Întocmit, 
Expert parlamentar Lidia Vlădescu 
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