Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ

PROCES-VERBAL
al lucrărilor Comisiei din 3, 4 şi 5 septembrie 2013
În perioada 3 – 5 septembrie 2013, Comisia pentru muncă şi
protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având 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 modificarea și completarea Legii
Educaţiei

Naţionale

nr.1/2011

cu

modificările

și

completările

ulterioare - Plx 232/2013
3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului

nr.77/2013

pentru

stabilirea

unor

măsuri

privind

asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului
de posturi și reducerea cheltuielilor la instituţiile și autorităţile
publice,

din

subordinea,

sub

autoritatea

sau

coordonarea

Guvernului ori a ministerelor - PLx 245/2013
4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.78/2013 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă
a

Guvernului

nr.93/2012

privind

înfiinţarea,

organizarea

și

funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară - PLx 247/2013
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5. Proiect de lege pentru completarea Legii nr.303/2004 privind
statutul judecătorilor şi procurorilor - PLx 257/2013
6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - Pl-x 271/2013.
În data de 3 septembrie 2013, lucrările au fost conduse de domnul
deputat Florin Iordache, preşedintele comisiei.
La dezbateri au participat ca invitaţi:
-

d-l Liviu Prodan – expert, Ministerul Finanţelor Publice

-

d-na Ileana Petre – consilier juridic, Ministerul Justiţiei.
Proiectul 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 a fost retrimis Comisiei pentru muncă şi
protecţie socială şi Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci în vederea
reexaminării fondului.
În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar al Comisiei
pentru buget, finanţe şi bănci, de menţinere a respingerii proiectului de
lege.
În urma finalizării discuţiilor, membrii comisiei au hotărât, cu
majoritate de voturi (2 abţineri), menţinerea soluţiei de respingere a
proiectului de lege. Motivele respingerii se regăsesc în raportul comun
întocmit.
Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii
Educaţiei Naţionale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare Plx 232/2013 a fost trimisă comisiei pentru dezbatere şi avizare.
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu
unanimitate de voturi, avizarea negativă a propunerii legislative.
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Proiectul de lege pentru completarea Legii nr.303/2004 privind
statutul judecătorilor şi procurorilor - PLx 257/2013 a fost trimis comisiei
pentru dezbatere şi avizare.
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma
prezentată de iniţiatori.
În data de 4 septembrie 2013, lucrările au fost conduse de domnul
deputat Florin Iordache, preşedintele comisiei.
La dezbateri au participat ca invitaţi:
-

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

-

d-na Corina Teodor – şef Departament Relaţia cu Parlamentul,
Ministerul Sănătăţii.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - Plx 271/2013 a fost
trimisă comisiei pentru dezbatere şi avizare.
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu
unanimitate de voturi, avizarea negativă a propunerii legislative.
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea
funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi și
reducerea cheltuielilor la instituţiile și autorităţile publice, din subordinea,
sub autoritatea sau coordonarea Guvernului ori a ministerelor - PLx
245/2013 a fost trimis comisiei pentru dezbatere şi avizare.
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma
prezentată de iniţiatori.
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Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.78/2013 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.93/2012 privind înfiinţarea, organizarea și funcţionarea
Autorităţii de Supraveghere Financiară - PLx 247/2013 a fost trimis
comisiei pentru dezbatere şi avizare.
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma
prezentată de iniţiatori.
În data de 5 septembrie 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 (27) în zilele de 3, 4 şi 5 septembrie 2013 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, Anastase
Roberta-Alma, Axente Ioan, Baltă Mihai, Boghicevici Claudia, Calotă
Florică Ică, Ciobanu Liliana, Condurăţeanu Andrei-Răzvan, Covaci Dorel,
Delureanu Virgil, Dobre Mircea-Titus, 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,
Expert parlamentar Lidia Vlădescu

4/4

