Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din 2, 3 şi 4 aprilie 2013
În perioada 2-4 aprilie 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.91/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative din
domeniul sănătăţii - PLx 89/2013
2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2013
pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul
fiscal și reglementarea unor măsuri-financiare - PLx 93/2013
3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2013
privind prorogarea termenului prevăzut la art.V din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.7/2011 pentru modificarea și completarea
Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul - PLx
98/2013
4. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002
privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forţei
de muncă și pentru modificarea Legii nr.116/2002 privind prevenirea și
combaterea marginalizării sociale - PLx 79/2013
5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar
în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și
unele măsuri fiscal-bugetare - PLx 85/2013
6. Cerere de reexaminare a Legii pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a
adulţilor - PLx 75/2011
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7. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.135 din Legea
nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat - Plx
342/2010.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Florin Iordache,
preşedintele comisiei.
La dezbateri au participat ca invitaţi:
-

d-na Georgeta Bratu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei,
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

-

d-l Tudor Prisecaru – Secretar de Stat, Ministerul Educaţiei Naţionale

-

d-na Irina Alexe – şef Departament Relaţia cu Parlamentul, Ministerul
Afacerilor Interne

-

d-l Gabriel Ispas – secretar general adjunct, Ministerul Educaţiei
Naţionale

-

d-l Doru Petru Dudaş – director general, Ministerul Finanţelor Publice

-

d-l Fănel Mitea – director general, Ministerul Finanţelor Publice

-

d-l Nicolae Postăvaru - director general adjunct, Autoritatea Naţională
pentru Calificări

-

d-na Tania Grigore – director, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei
Sociale şi Persoanelor Vârstnice

-

d-na Mihaela Udrea – director, Autoritatea Naţională pentru Calificări.

-

d-na Oana Iacobescu – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice.
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr.91/2012 pentru modificarea și completarea unor acte
normative din domeniul sănătăţii - PLx 89/2013 a fost avizat favorabil de
membrii comisiei, cu unanimitate de voturi, cu un amendament, care se
regăseşte în avizul comisiei.
Proiectul

de

Lege

privind

aprobarea

Ordonanţei

Guvernului

nr.8/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind
Codul fiscal și reglementarea unor măsuri-financiare - PLx 93/2013 a fost
avizat favorabil de membrii comisiei, cu majoritate de voturi (3 abţineri).
În cursul dezbaterilor au fost formulate amendamente care, supuse
votului, au fost respinse. Amendamentele se regăsesc în avizul comisiei.
Proiectul

de

Lege

privind

aprobarea

Ordonanţei

Guvernului

nr.9/2013 privind prorogarea termenului prevăzut la art.V din Ordonanţa
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de urgenţă a Guvernului nr.7/2011 pentru modificarea și completarea
Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul - PLx
98/2013 a fost avizat favorabil de membrii comisiei, cu unanimitate de
voturi, în forma prezentată de Senat.
Proiectul

de

Lege

pentru

modificarea

și

completarea

Legii

nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea
ocupării forţei de muncă și pentru modificarea Legii nr.116/2002 privind
prevenirea și combaterea marginalizării sociale - PLx 79/2013 a fost
discutat de membrii comisiei şi aprobat, cu unanimitate de voturi, cu
amendamente, care se regăsesc în raportul comisiei.
Dezbaterile asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
de

urgenţă

a

Guvernului

nr.84/2012

privind

stabilirea

salariilor

personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene
din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare - PLx 85/2013
au fost amânate, la solicitarea reprezentanţilor Ministerului Muncii,
Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
Cererea de reexaminare a Legii pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a
adulţilor - PLx 75/2011 a fost transmisă atât Comisiei pentru muncă şi
protecţie socială cât şi Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport.
Aceasta a fost dezbătută de membrii comisiei, împreună cu raportul
preliminar transmis de către Comisia pentru învăţământ.
În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât,
cu unanimitate de voturi, în temeiul art.137 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, întocmirea unui raport de adoptare a cererii de reexaminare
formulată de Preşedintele României şi adoptare a legii cu amendamente,
care se regăsesc în raportul comun.
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 retrimisă comisiei în vederea reexaminării şi întocmirii
unui raport suplimentar.
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu
unanimitate de voturi, menţinerea soluţiei de respingere a propunerii
legislative, exprimată în raportul depus cu nr.27/194 în data de 26
septembrie 2012.
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Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie
socială (29) în zilele de 2, 3 şi 4 aprilie 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,
Dobre Mircea-Titus, Dumitrache Ileana-Cristina, Galan Constantin, Iane
Daniel, Kerekes Károly, Niculae Aurel, Nistor Marioara, Pardău Dumitru,
Sefer Cristian-George, Stativă Irinel-Ioan, Stoica Mihaela, Suciu VasileDaniel, Teodorescu Ioan Viorel, Tudorie Violeta.

PREŞEDINTE,
Florin Iordache

SECRETAR,
Mihăiţă Găină

Întocmit,
Expert parlamentar Lidia Vlădescu
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