
 

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 

  

 

1/19

COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 

 

 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 24, 25, 26 şi 27 septembrie 2012 

 

 

În ziua de 24 septembrie 2012, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările, începând cu ora 16.00, în şedinţă comună 

cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

Cele două comisii au avut următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru abrogarea Cap.IV(art.17-26) din Legea 

nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi și instituţii 

publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de 

afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și 

Fondul Monetar Internaţional - PLx 109/2012 

2. Propunere legislativă pentru abrogarea lit.c) a art.1 și Cap.IV din 

Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi și instituţii 

publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de 

afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și 

Fondul Monetar Internaţional - Plx 311/2012 

3. Proiect de Lege privind instituirea ajutorului financiar lunar pentru 

persoanele din fostele localităţi necooperativizate în perioada 

comunistă, care au livrat la fondul centralizat al statului, prin 

sistemul de contractări şi achiziţii, produse animaliere şi 

agroalimentare - PLx 76/2011 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11791


4. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.283 din 14 

decembrie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.80/2010 pentru completarea art.11 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri 

financiare în domeniul bugetar - Plx 313/2012. 

 

Lucrările au fost conduse de doamna deputat Maria Eugenia Barna, 

preşedintele Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-na Georgeta Jugănaru – director, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale  

- d-l Ion Gibescu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale. 

 

Referitor la proiectele de lege aflate la punctele 1, 2 şi 3 pe ordinea 

de zi, doamna preşedinte a precizat că s-a solicitat punctul de vedere al 

noului Guvern. Membrii celor două comisii au hotărât amânarea 

dezbaterilor cu o săptămână. 

 

Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.283 din 14 

decembrie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.80/2010 pentru completarea art.11 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în 

domeniul bugetar - Plx 313/2012 a fost respinsă de membrii comisiei, cu 

majoritate de voturi. 

 

Tot în ziua de 24 septembrie 2012, Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările, începând cu ora 18.00, în 

şedinţă comună cu Comisia pentru sănătate şi familie. 
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Cele două comisii au avut următoarea ordine de zi: 

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

nr.110/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative în 

domeniile sănătăţii și protecţiei sociale – PLx 48/2012 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.97/2010 privind reglementarea unor măsuri în sistemul de asigurări 

sociale de sănătate - PLx 872/2010 

3. Propunere legislativă privind modificarea Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr.107 din 6 decembrie 2010 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - 

Plx 470/2011 

4. 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 

5. Proiect de Lege 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 

6. Propunere legislativă privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.107 din 6 decembrie 2010 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - 

Plx 444/2011 

7. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.399 din 30 octombrie 

2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de 

sănătate - Plx 487/2011 

8. Proiect de Lege privind statutul profesional al medicului expert al 

asigurărilor sociale - PLx 681/2011 

9. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.460/2003 

privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, 

organizarea și funcţionarea Ordinului Biochimiștilor și Chimiștilor în 

sistemul sanitar din România - PLx 91/2012 
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10. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - Plx 

561/2009 

11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

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

handicap - Plx 655/2009 

12. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

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

handicap - Plx 194/2010 

13. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - 

PLx 422/2010 

14. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

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

handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - Plx 

569/2010 

15. Proiect de Lege privind completarea art.59 din Legea nr.448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - 

PLx 572/2010 

16. Proiect de Lege pentru completarea art.58 din Legea nr.448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată - PLx 26/2010 

17. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - Plx 

477/2011 

18. Proiect de Lege pentru modifiarea alin.(1) al art.40 din Legea 

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

handicap - PLx 221/2011 

19. Propunere legislativă pentru modificarea art.40 alin.(1) din Legea 

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

handicap - Plx 227/2011 
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20. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.16 din Legea 

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

handicap - PLx 222/2011  

21. Proiect de Lege pentru modificarea art.16 alin.(1) lit.e) din Legea 

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea persoanelor cu handicap - 

PLx 267/2011. 

 

Lucrările au fost conduse de doamna deputat Rodica Nassar, 

preşedintele Comisiei pentru sănătate şi familie. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Răzvan Vulcănescu – Secretar de Stat, Ministerul Sănătăţii 

- d-na Denisa Pătraşcu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale 

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

Protecţiei Sociale. 

 

 Dezbaterile asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.110/2011 pentru modificarea și completarea 

unor acte normative în domeniile sănătăţii și protecţiei sociale – PLx 

48/2012 au fost amânate, la solicitarea reprezentanţilor Ministerului 

Sănătăţii. 

  

 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.97/2010 privind reglementarea unor măsuri în sistemul de 

asigurări sociale de sănătate - PLx 872/2010 a fost adoptat de membrii 

comisiilor, cu unanimitate de voturi, în forma prezentată de Senat. 
 

 Propunerea legislativă privind modificarea Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr.107 din 6 decembrie 2010 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - Plx 

470/2011 a fost respinsă de membrii comisiilor, cu unanimitate de voturi. 
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 Referitor la proiectul 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, membrii 

comisiilor au hotărât, cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă), 

menţinerea soluţiei iniţiale, de adoptare a proiectului de lege cu 

amendamente, în sensul respingerii ordonanţei de urgenţă. 

Amendamentele se regăsesc în raportul comun al celor două comisii. 

 

 Proiectul de Lege 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 

adoptat de membrii comisiilor în forma prezentată de Senat, cu 

unanimitate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.107 din 6 decembrie 2010 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - Plx 

444/2011 a fost respinsă de membrii comisiilor, cu unanimitate de voturi. 

 

 Proiectul de Lege privind statutul profesional al medicului expert al 

asigurărilor sociale - PLx 681/2011 a fost respins de membrii comisiilor, 

cu unanimitate de voturi. 

 

 Referitor la propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.399 

din 30 octombrie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

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

sociale de sănătate - Plx 487/2011, membrii comisiilor au hotărât, cu 

majoritate de voturi (o abţinere), menţinerea soluţiei iniţiale, de 

respingere a propunerii legislative. 
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 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii 

nr.460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și 

chimist, organizarea și funcţionarea Ordinului Biochimiștilor și Chimiștilor 

în sistemul sanitar din România - PLx 91/2012 a fost respins de membrii 

comisiilor, cu unanimitate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - Plx 

561/2009 a fost respinsă de membrii comisiilor, cu unanimitate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

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

handicap - Plx 655/2009 a fost respinsă de membrii comisiilor, cu 

majoritate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

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

handicap - Plx 194/2010 a fost respinsă de membrii comisiilor, cu 

majoritate de voturi. 

 

 Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii 

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

handicap - PLx 422/2010 a fost respins de membrii comisiilor, cu 

unanimitate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

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

handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - Plx 

569/2010 a fost respinsă de membrii comisiilor, cu majoritate de voturi. 
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 Proiectul de Lege privind completarea art.59 din Legea nr.448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - PLx 

572/2010 a fost respins de membrii comisiilor, cu unanimitate de voturi. 

 

 Proiectul de Lege pentru completarea art.58 din Legea nr.448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată - PLx 26/2010 a fost respins de membrii comisiilor, cu 

unanimitate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - Plx 

477/2011 a fost respinsă de membrii comisiilor, cu unanimitate de voturi. 

 

 Proiectul de Lege pentru modifiarea alin.(1) al art.40 din Legea 

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

handicap - PLx 221/2011 a fost respins de membrii comisiilor, cu 

unanimitate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea art.40 alin.(1) din Legea 

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

handicap - Plx 227/2011 a fost respinsă de membrii comisiilor, cu 

unanimitate de voturi. 

 

 Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.16 din Legea 

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

handicap - PLx 222/2011 a fost respins de membrii comisiilor, cu 

majoritate de voturi. 

 

 Proiectul de Lege pentru modificarea art.16 alin.(1) lit.e) din Legea 

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea persoanelor cu handicap - 

PLx 267/2011 a fost respins de membrii comisiilor, cu majoritate de 

voturi. 
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În ziua de 25 septembrie 2012, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările, începând cu ora 14.00, în şedinţă comună 

cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic. 

Cele două comisii au avut pe ordinea de zi proiectul de Lege privind 

protecţia minorilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate – 

PLx 374/2009. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Bogdan Cantaragiu, 

preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului 

şi echilibru ecologic. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

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

Protecţiei Sociale 

- d-l Bogdan Tohăneanu – Secretar de Stat, Ministerul Administraţiei şi 

Internelor 

- d-na Cristina Cuculaş – şef serviciu, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale. 

 

 În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiilor, cât şi 

invitaţii. În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea proiectului de lege. 

 

Tot în ziua de 25 septembrie 2012, Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările, începând cu ora 14.30, în 

şedinţă comună cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

Cele două comisii au avut următoarea ordine de zi: 

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

nr.151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 

personalului din învăţământ - PLx 199/2009 

 
9/19



2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor  

- PLx 75/2011. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Cristian Dumitrescu, 

preşedintele Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

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

Protecţiei Sociale 

- d-l Andrei Kiraly – Secretar de Stat, Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului. 

 

 Referitor la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.151/2008 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.15/2008 privind creşterile salariale ce se vor 

acorda în anul 2008 personalului din învăţământ - PLx 199/2009, membrii 

celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea 

proiectului de lege cu amendamente, în sensul respingerii ordonanţei. 

Amendamentele se regăsesc în raportul comun al celor două comisii. 

 

 Referitor la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a 

adulţilor - PLx 75/2011, membrii celor două comisii au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea acestuia cu amendamente. 

Amendamentele se regăsesc în raportul comun al celor două comisii. 
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Începând cu ora 15.30, Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi alegerea preşedintelui 

comisiei. 

Lucrările comisiei au fost conduse de către domnul deputat Răzvan 

Ţurea, vicepreşedinte al comisiei.  

Domnia sa a precizat că, în temeiul Hotărârii Camerei Deputaţilor 

nr.33/2012, al art.45 şi al art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

Grupul parlamentar progresist a nominalizat-o pentru funcţia de 

preşedinte al comisiei pe doamna deputat Maria Eugenia Barna, membru 

al comisiei. 

Membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, ca funcţia de 

preşedinte al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială să fie ocupată de 

către doamna deputat Maria Eugenia Barna. 

 

În zilele de 26 şi 27 septembrie 2012, Comisia pentru muncă şi 

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

1. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.135 din Legea 

nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat - Plx 

342/2010 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 

republicată - Plx 697/2010 

3. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.44/1994 cu 

modificările şi completările ulterioare privind veteranii de război, 

precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război –  Plx 

98/2011 

4. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 

privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către 

regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 

până la 6 martie 1945 din motive etnice – PLx 73/2012 

5. Proiect de Lege pentru modificarea Decretului-Lege nr.118 din 30 

martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate 

din motive politice politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 
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martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în 

prizonieri - PLx 207/2012  

6. Propunere legislativă privind completarea Legii nr.284/2010 privind 

salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice - Plx 

599/2011 

7. Propunere legislativă pentru completarea art.22 din Legea-cadru 

nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice - Plx 600/2011 

8. Propunere legislativă privind completarea Legii nr.284/2010 privind 

salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice - Plx 

601/2011 

9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.284 

din 2010 Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit 

din fonduri publice - Plx 691/2011 

10. Propunere legislativă privind completarea Legii-cadru nr.284/2010 

privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice - Plx    

19/2012 

11. Proiect de Lege pentru completarea Anexei nr.IV din Legea-cadru 

nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice - PLx 103/2012 

12. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii - Plx 603/2011 

13. Propunere legislativă privind completarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii - Plx 604/2011 

14. Propunere legislativă pentru modificarea articolului nr.169 din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - Plx 607/2011 

15. Propunere legislativă privind completarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice - Plx 659/2011 

16. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice - PLx 715/2011 

17. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.169 din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - PLx 716/2011 
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18. Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al articolului 62 din 

Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - PLx   

67/2012 

19. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice - PLx 203/2012 

20. Propunere legislativă privind modificarea Ordonanţei de Urgenţă 

nr.111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară 

pentru creşterea copiilor - Plx 658/2011 

21. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă nr.111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi 

indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor - Plx 208/2012 

22. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.52/2011 privind 

exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri - 

PLx 682/2011 

23. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.52/2011 privind 

exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri - 

PLx 720/2011 

24. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.8/2006 privind 

instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, 

membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca 

persoane juridice de utilitate publică, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare - Plx 690/2011 

25. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - 

Codul Muncii - PLx 718/2011 

26. Proiect de Lege privind completarea Legii nr.76/2002 privind 

sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 

muncă - PLx 722/2011 

27. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.17 din Legea 

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

ocupării forţei de muncă - PLx 92/2012 

28. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.193/2006 

privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă - PLx 

209/2012 
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29. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2011 

pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu privire la eliberarea, 

gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate 

pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război - PLx  

145/2011 

30. Proiect de Lege privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor 

sociale - PLx 320/2012. 

 

Lucrările au fost conduse de doamna deputat Maria Eugenia Barna, 

preşedintele comisiei. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.135 din 

Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat - Plx 

342/2010 a fost respinsă de membrii comisiei, cu majoritate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată - 

Plx 697/2010 a fost respinsă de membrii comisiei, cu majoritate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.44/1994 cu 

modificările şi completările ulterioare privind veteranii de război, precum şi 

unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război –  Plx 98/2011  

 

 Dezbaterile asupra proiectului de Lege pentru modificarea 

Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi 

persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu 

începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice 

– PLx 73/2012 au fost amânate, la solicitarea iniţiatorilor. 

 

 Proiectul de Lege pentru modificarea Decretului-Lege nr.118 din 30 

martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din 

motive politice politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 
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1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri - 

PLx 207/2012 a fost respins de membrii comisiei, cu majoritate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.284/2010 privind 

salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice - Plx 599/2011 

a fost respinsă de membrii comisiei, cu majoritate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă pentru completarea art.22 din Legea-cadru 

nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice - Plx 600/2011 a fost respinsă de membrii comisiei, cu majoritate 

de voturi. 

 

 Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.284/2010 privind 

salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice - Plx 601/2011

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.284 din 

2010 Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice - Plx 691/2011 a fost respinsă de membrii comisiei, cu 

majoritate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă privind completarea Legii-cadru nr.284/2010 

privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice - Plx    

19/2012 a fost respinsă de membrii comisiei, cu majoritate de voturi. 

 

 Proiectul de Lege pentru completarea Anexei nr.IV din Legea-cadru 

nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice - PLx 103/2012 a fost respins de membrii comisiei, cu majoritate 

de voturi. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii - Plx 603/2011 a fost 

respinsă de membrii comisiei, cu majoritate de voturi. 
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 Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii - Plx 604/2011 a fost respinsă de membrii 

comisiei, cu majoritate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea articolului nr.169 din 

Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - Plx 

607/2011 a fost respinsă de membrii comisiei, cu majoritate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice - Plx 659/2011 a fost respinsă de 

membrii comisiei, cu majoritate de voturi. 

 

 Dezbaterile asupra proiectului de Lege privind modificarea şi 

completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - 

PLx 715/2011 au fost amânate, la solicitarea unuia dintre iniţiatori. 

 

 Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.169 din 

Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - PLx 

716/2011 a fost respins de membrii comisiei, cu majoritate de voturi. 

 

 Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(1) al articolului 62 din 

Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - PLx   

67/2012 a fost respins de membrii comisiei, cu majoritate de voturi. 

 

 Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - PLx 203/2012 a 

fost respins de membrii comisiei, cu majoritate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă privind modificarea Ordonanţei de Urgenţă 

nr.111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară 

pentru creşterea copiilor - Plx 658/2011 a fost respinsă de membrii 

comisiei, cu majoritate de voturi. 
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 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă nr.111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia 

lunară pentru creşterea copiilor - Plx 208/2012 a fost respinsă de membrii 

comisiei, cu majoritate de voturi. 

 

 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.52/2011 privind 

exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri - PLx 

682/2011 a fost respins de membrii comisiei, cu majoritate de voturi. 

 

 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.52/2011 privind 

exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri - PLx 

720/2011 a fost respins de membrii comisiei, cu majoritate de voturi. 

 

 Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.53/2003 - Codul Muncii - PLx 718/2011 a fost respins de membrii 

comisiei, cu majoritate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.8/2006 privind 

instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, 

membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca 

persoane juridice de utilitate publică, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare - Plx 690/2011 a fost respinsă de membrii comisiei, 

cu majoritate de voturi. 

 

 Proiectul de Lege privind completarea Legii nr.76/2002 privind 

sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă - 

PLx 722/2011 a fost respins de membrii comisiei, cu majoritate de voturi. 

 

 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.17 din Legea 

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

ocupării forţei de muncă - PLx 92/2012 a fost respins de membrii comisiei, 

cu majoritate de voturi. 
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 Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă - 

PLx 209/2012 a fost respins de membrii comisiei, cu majoritate de voturi. 

 

 Dezbaterile asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.8/2011 pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu 

privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de 

călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de 

război - PLx  145/2011 şi a proiectului de Lege privind asigurarea calităţii 

în domeniul serviciilor sociale - PLx 320/2012 au fost amânate, la 

solicitarea membrilor comisiei. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (23) în ziua de 24 

septembrie 2012 au absentat domnul deputat Ioan Narcis Chisăliţă (grup 

parlamentar PSD) şi doamna deputat Mariana Câmpeanu (grup 

parlamentar PNL). 

Şi-au înregistrat prezenţa următorii deputaţi: Cornel Ghiţă, Dan 

Mircea Popescu şi Răzvan Ţurea – vicepreşedinţi, Adrian Solomon şi 

Kerekes Karoly – secretari, Nicolae Bănicioiu, Daniel Ionuţ Bărbulescu, 

Claudia Boghicevici, Ioan-Nelu Botiş, Dorel Covaci, Victor Paul Dobre, 

Ileana Cristina Dumitrache, Florian Daniel Geantă, Ludovic Orban, 

Cristina-Ancuţa Pocora, Cosmin Mihai Popescu, Nini Săpunaru, Aurelia 

Vasile, Gelu Vişan, Samoil Vîlcu, Iulian Vladu. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (24) în ziua de 25 

septembrie 2012 au absentat domnul deputat Ioan Narcis Chisăliţă (grup 

parlamentar PSD) şi doamna deputat Mariana Câmpeanu (grup 

parlamentar PNL). 

Şi-au înregistrat prezenţa următorii deputaţi: Cornel Ghiţă, Dan 

Mircea Popescu şi Răzvan Ţurea – vicepreşedinţi, Adrian Solomon şi 

Kerekes Karoly – secretari, Nicolae Bănicioiu, Maria Eugenia Barna, Daniel 

Ionuţ Bărbulescu, Claudia Boghicevici, Ioan-Nelu Botiş, Dorel Covaci, 

Victor Paul Dobre, Ileana Cristina Dumitrache, Florian Daniel Geantă, 
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Ludovic Orban, Cristina-Ancuţa Pocora, Cosmin Mihai Popescu, Nini 

Săpunaru, Aurelia Vasile, Gelu Vişan, Samoil Vîlcu, Iulian Vladu. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (24) în zilele de 26 şi 27 

septembrie 2012 au absentat domnul deputat Ioan Narcis Chisăliţă (grup 

parlamentar PSD) şi doamna deputat Mariana Câmpeanu (grup 

parlamentar PNL). 

Şi-au înregistrat prezenţa următorii deputaţi: Maria Eugenia Barna – 

preşedinte, Cornel Ghiţă, Dan Mircea Popescu şi Răzvan Ţurea – 

vicepreşedinţi, Adrian Solomon şi Kerekes Karoly – secretari, Nicolae 

Bănicioiu, Daniel Ionuţ Bărbulescu, Claudia Boghicevici, Ioan-Nelu Botiş, 

Dorel Covaci, Victor Paul Dobre, Ileana Cristina Dumitrache, Florian Daniel 

Geantă, Ludovic Orban, Cristina-Ancuţa Pocora, Cosmin Mihai Popescu, 

Nini Săpunaru, Aurelia Vasile, Gelu Vişan, Samoil Vîlcu, Iulian Vladu. 

 

 

  VICEPREŞEDINTE,   SECRETAR, 

Răzvan Ţurea     Kerekes Karoly 

 

 

 

 

 
Şef serviciu Elena Mesaroş 

Întocmit, 

Expert parlamentar Lidia Vlădescu 
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