Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ

PROCES-VERBAL
lucrărilor Comisiei din 15, 16 şi 17 octombrie 2013

În perioada 15 – 17 octombrie 2013, Comisia pentru muncă şi
protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi:
Fond:
1. Proiect de Lege privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de
învațământ superior - PL-x nr. 319/2013
2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2013
pentru

modificarea

și

completarea

Ordonanței

de

urgență

a

Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în
perioada sezonului rece - PL-x nr. 341/2013
Avize:
3. Propunere legislativă pentru completarea art.264 din Legea nr.1 din
5 ianuarie 2011 a educației naționale publicată în Monitorul oficial
nr.18 din 18 ianuarie 2011 - Pl-x nr. 283/2013
4. Proiect de Lege pentru completarea art.2 din Legea nr.84/2012
privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale
personalului plătit din fonduri publice - PL-x nr. 318/2013
5. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de
urgență

a

Guvernului

nr.104/2001

privind

organizarea

și

funcționarea Poliției de Frontieră Române, precum și a Legii
nr.265/2010 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului
104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră
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Române și pentru abrogarea art.4 alin.(4) din Ordonanța de urgență
a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României - PL-x
nr. 343/2013
6. Proiect de Lege privind trecerea Centrului Național de Cultură a
Romilor-Romano

Kher

din

subordinea

Ministerului

Culturii

în

subordinea Agenției Naționale pentru Romi - PL-x nr. 345/2013
7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2013
privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori
economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt
acționari unici sau majoritari sau care dețin direct sau indirect o
participație majoritară - PL-x nr. 353/2013
La dezbateri au participat ca invitaţi, din partea Ministerului Muncii,
Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice:
-

d-na Georgeta Bratu – Secretar de Stat

-

d-na Tania Grigore – director

În data de 15 octombrie 2013, lucrările au fost conduse de domnul
deputat Florin Iordache, preşedintele comisiei.
Proiectul de Lege privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de
învaţământ

superior

a

fost

dezbătut

în

prezenţa

reprezentanţilor

Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
În cadrul dezbaterilor doamna Secretar de Stat Georgeta Bratu a
arătat că Guvernul susţine adoptarea acestui proiect de lege în vederea
adaptării legislaţiei româneşti la cerinţele UE în materie de stagii pentru
absolvenţi, pentru facilitarea tranziţiei tinerilor din sistemul educaţional
către piaţa muncii.
Au fost clarificate amendamentele asupra proiectului de lege care se
regăsesc în raportul comisiei. În urma dezbaterilor membrii comisiei au
hotărât cu unanimitate de voturi adoptarea proiectului de lege cu
amendamente

întrucât

promovează

accesul

tinerilor

absolvenţi

de

învăţământ superior pe piaţa muncii către un loc de muncă decent şi
durabil corespunzător studiilor absolvite.
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Proiectul

de

Lege

privind

aprobarea

Ordonanței

Guvernului

nr.27/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada
sezonului rece - PL-x nr. 341/2013 a fost dezbătut şi adoptat în forma
prezentată cu unanimitate de voturi.
Propunerea legislativă pentru completarea art.264 din Legea nr.1
din 5 ianuarie 2011 a educației naționale publicată în Monitorul oficial
nr.18 din 18 ianuarie 2011 a fost avizată negativ cu majoritate de voturi
înregistrându-se un vot împotrivă.
Cu privire la proiectul de Lege pentru completarea art.2 din Legea
nr.84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură
salarială ale personalului plătit din fonduri publice - PL-x nr. 318/2013
membrii comisiei au hotărât avizarea negativă cu majoritate de voturi
înregistrându-se un vot împotrivă.
Proiectele de lege înscrise la punctele 5, 6 şi 7 pe ordinea de zi au
fost avizate favorabil cu unanimitate de voturi.
În zilele de 16 şi 17 octombrie 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 (25), în zilele de 15 şi 16 octombrie 2013 au absentat doamna
deputat Grapini Maria (grup parlamentar PC) – ministru şi domnul deputat
Kerekes Karoly (grup parlamentar UDMR) - delegaţie. În ziua de 17
octombrie

2013

a

absentat

doamna

deputat

Grapini

Maria

(grup

parlamentar PC).
Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Florin
Iordache – 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, Condurăţeanu Andrei-Răzvan, Covaci Dorel, Delureanu Virgil,
Dumitrache Ileana-Cristina, Galan Constantin, Iane Daniel, Sefer Cristian-
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George,

Stativă

Irinel-Ioan,

Stoica

Mihaela,

Suciu

Vasile-Daniel,

Teodorescu Ioan Viorel, Tudorie Violeta.

PREŞEDINTE,
Florin Iordache

SECRETAR,
Mihăiţă Găină

Întocmit,
Consilier Sorina Szabo
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