Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din 17, 18, 19 şi 20 iunie 2013

În perioada 17-20 iunie 2013, Comisia pentru muncă şi protecţie
socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi:
1. Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor
acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine
publică și siguranţă naţională - PLx 164/2013
2. 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
3. Propunere

legislativă

pentru

modificarea

și

completarea

Legii

nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor de șomaj și stimularea
forţei de muncă - Plx 167/2013
4. Proiect de Lege privind organizarea și funcţionarea Consiliului
Economic și Social - PLx 201/2013.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Florin Iordache,
preşedintele comisiei.

1/4
Comisia pentru muncă şi protecţie socială
Telefon: 021.414.1130, 021.414.1131; Fax: 021.314.68.69; e-mail: cp07@cdep.ro

La dezbateri au participat ca invitaţi:
-

d-na Doina Pană – ministru delegat pentru dialog social, Ministerul
Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

-

d-na Alexandra Patricia Braica – Secretar de Stat, Ministerul Muncii,
Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

-

d-l Vasile Costea – Secretar de Stat, Ministerul Apărării Naţionale

-

d-l Ion Ghizdeanu – preşedintele Comisiei Naţionale de Prognoză

-

col. Valeriu Roşu – director, Casa de pensii sectorială a MApN

-

d-na Roxana Petrescu – director, Ministerul Finanţelor Publice

-

d-na Simona Bordeianu – director, Ministerul Muncii, Familiei,
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

-

d-na Mihaela Cristea – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice

-

d-na Ana Maria Enache - şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice

-

d-na Ana Petrescu – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice

-

d-l Florian Costache – preşedinte, Consiliul Economic şi Social

-

d-na Judit Vîlnei – director, Consiliul Economic şi Social

-

d-na Gheorghe Naghiu – preşedinte, Patronatul Român.
Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică și
siguranţă naţională - PLx 164/2013 a fost trimis pentru dezbatere pe fond
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru apărare,
ordine publică şi siguranţă naţională.
În cadrul discuţiilor a fost prezentat raportul preliminar transmis de
către Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. De
asemenea, a fost formulat un amendament, acceptat de membrii
comisiilor cu unanimitate de voturi.
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu
majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente,
prezentate în raportul comun al celor două comisii.
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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
retrimis comisiei în temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
în vederea reexaminării şi întocmirii unui nou raport.
În urma reluării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu
majoritate de voturi (un vot împotrivă şi 6 abţineri), adoptarea proiectului
de lege cu amendamente. Acestea sunt redate în raportul comisiei.
Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii
nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor de șomaj și stimularea forţei de
muncă - Plx 167/2013 a fost respinsă de membrii comisiei, cu unanimitate
de voturi. Motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei.
Proiectul de Lege privind organizarea și funcţionarea Consiliului
Economic și Social - PLx 201/2013 a fost trimis pentru dezbatere pe fond
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru politică
economică, reformă şi privatizare.
La dezbateri au participat şi membrii Comisiei pentru politică
economică, reformă şi privatizare. În urma finalizării dezbaterilor, membrii
celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă
şi 4 abţineri), adoptarea proiectului de lege cu amendamente. Acestea se
regăsesc în raportul comun întocmit asupra proiectului de lege.
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie
socială (28) în perioada 17 – 20 iunie 2013 au absentat doamna deputat
Maria Grapini (grup parlamentar PC) – ministru şi doamna deputat
Anastase Roberta-Alma (grup parlamentar PDL).
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, Axente Ioan,
Baltă Mihai, Boghicevici Claudia, Calotă Florică Ică, Ciobanu Liliana,
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Condurăţeanu Andrei-Răzvan, Covaci Dorel, Delureanu Virgil, Dobre
Mircea-Titus, Dumitrache Ileana-Cristina, Galan Constantin, Iane Daniel,
Kerekes Károly, Nistor Marioara, Sefer Cristian-George, Stativă IrinelIoan, 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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