Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ

PROCES-VERBAL
al lucrărilor Comisiei din 10, 11 şi 12 septembrie 2013
În perioada 10 – 12 septembrie 2013, Comisia pentru muncă şi
protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi:
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.66/2013 pentru modificarea și completarea Legii
nr.360/2002 privind Statutul poliţistului - PLx 244/2013
2. Propunere legislativă privind modificarea articolului 23 din Legea
nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale
invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și
completările ulterioare - Plx 270/2013
3. Recomandarea OIM nr.202/2012 privind plafoanele naţionale de
protecţie socială - 943 BP/03.09.2013
În data de 10 septembrie 2013, lucrările au fost conduse de domnul
deputat Florin Iordache, preşedintele comisiei.
La dezbateri au participat ca invitaţi:
-

d-l Lucian Florin Guran - Subsecretar de Stat, Ministerul Afacerilor
Interne

-

d-l Mihai Şova - secretar general adjunct, Ministerul Afacerilor Interne

-

d-l Marius Răduţ – consilier, Ministerul Finanţelor Publice.
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Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului

nr.66/2013

pentru

modificarea

și

completarea

Legii

nr.360/2002 privind Statutul poliţistului - PLx 244/2013 a fost trimis
pentru dezbatere pe fond Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi
Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.
În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii au
hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma
prezentată de iniţiatori.
Propunerea legislativă privind modificarea articolului 23 din Legea
nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale
invalizilor

și

văduvelor

de

război,

republicată,

cu

modificările

și

completările ulterioare - Plx 270/2013 a fost trimisă comisiei pentru
dezbatere pe fond.
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu
unanimitate

de

voturi,

respingerea

iniţiativei

legislative.

Motivele

respingerii se regăsesc în raportul comisiei.
În data de 11 septembrie 2013, lucrările au fost conduse de domnul
deputat Florin Iordache, preşedintele comisiei.
Membrii comisiei au discutat Recomandarea OIM nr.202/2012
privind plafoanele naţionale de protecţie socială, transmisă comisiei, cu
adresa nr.943 BP/03.09.2013, în vederea îndeplinirii procedurii de
informare a Camerei Deputaţilor.
S-a precizat că, în conformitate cu prevederile art.19 din Constituţia
Organizaţiei Internaţionale a Muncii, guvernele statelor membre ale OIM
au obligaţia de a supune autorităţilor naţionale competente, în termen de
un an de la închiderea sesiunii, normele internaţionale ale muncii adoptate
de Conferinţa Internaţională a Muncii sub formă de recomandări şi
convenţii.
De asemenea, s-a menţionat faptul că această procedură este
distinctă de procedura transpunerii Recomandării în legislaţia naţională.
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Actul supunerii instrumentelor internaţionale ale muncii către autoritatea
naţională competentă va fi notificat ulterior Biroului Internaţional al Muncii
(BIM), aceste informaţii urmând a fi incluse în Raportul întocmit de BIM,
care va fi prezentat Conferinţei Internaţionale a Muncii în anul 2014.

În data de 12 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 10, 11 şi 12 septembrie 2013 au absentat doamna
deputat Maria Grapini (grup parlamentar PC) – ministru şi domnul deputat
Adrian Solomon (grup parlamentar PSD).
Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Iordache
Florin – preşedinte, Vladu Iulian – vicepreşedinte, 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
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