Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din 18 şi 19 septembrie 2013
În perioada 18-19 septembrie 2013, Comisia pentru muncă şi
protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi:
1. Proiect

de

Lege

nr.105/1999

pentru

privind

modificarea

acordarea

unor

Ordonanţei

Guvernului

drepturi

persoanelor

persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere
de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice PLx 73/2012
2. Proiect

de

Lege

pentru

modificarea

Legii

nr.52/2011

privind

exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
- PLx 682/2011
3. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2011
privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfășurate
de zilieri - PLx 217/2013
4. Propunere

legislativă

privind

modificarea și

completarea

Legii

nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă - Plx 221/2013
5. Comunicare

a

Comisiei

către

Parlamentul

European,

Consiliu,

Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor Împreună pentru tinerii Europei - Apel la acţiune pentru combaterea
șomajului în rândul tinerilor - COM (2013) 447.
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Lucrările au fost conduse de domnul deputat Florin Iordache,
preşedintele comisiei.
La dezbateri au participat ca invitaţi:
-

d-l George Scutaru – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei,
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

-

d-l Eduard Corjescu – director, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei
Sociale şi Persoanelor Vârstnice

-

d-l Ion Gibescu – director, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei
Sociale şi Persoanelor Vârstnice

-

d-l Marius Atomei – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice

-

d-l Ionuţ Cojocaru – consilier, Ministerul Finanţelor Publice

-

d-l Ioan Cristinel Răileanu – expert, Ministerul Muncii, Familiei,
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
În şedinţa comisiei din 18 septembrie 2013, au fost dezbătute

proiectele aflate la punctele 2-5 pe ordinea de zi.
Referitor la proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.52/2011
privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de
zilieri - PLx 682/2011, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de
voturi (un vot împotrivă şi 2 abţineri), menţinerea soluţiei de respingere a
proiectului de lege, exprimată în raportul depus cu nr. 27/606 în data de
26 septembrie 2012.
Proiectul

de

Lege

pentru

modificarea

și

completarea

Legii

nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional
desfășurate de zilieri - PLx 217/2013 a fost adoptat cu amendamente de
către membrii comisiei, cu majoritate de voturi (un vot împotrivă şi 2
abţineri). Amendamentele se regăsesc în raportul comisiei.
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Referitor la propunerea legislativă privind modificarea și completarea
Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă - Plx 221/2013,
membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea
dezbaterilor şi participarea la discuţii a unui reprezentant al Ministerului
Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice la nivel de
Secretar de Stat.
Referitor la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European,
Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor Împreună pentru tinerii Europei - Apel la acţiune pentru combaterea
șomajului în rândul tinerilor - COM (2013) 447, membrii comisiei au
hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui proiect de opinie
favorabil, care va fi transmis Comisiei pentru afaceri europene a Camerei
Deputaţilor şi, spre informare, Biroului Permanent şi Direcţiei de drept
comunitar, potrivit procedurilor parlamentare stabilite prin Hotărârea
Camerei Deputaţilor nr.11/2011.
Proiectul de lege aflat la punctul 1 pe ordinea de zi a fost amânat
pentru şedinţa următoare a comisiei.
Lucările comisiei din 19 septembrie 2013 au fost conduse de către
domnul deputat Florin Iordache, preşedintele comisiei.
Proiectul

de

Lege

pentru

modificarea

Ordonanţei

Guvernului

nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de
către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie
1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice - PLx 73/2012 a fost
retrimis comisiei în vederea unei noi examinări.
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente şi
întocmirea unui raport de înlocuire. Amendamentele se regăsesc în
raportul comisiei.
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Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie
socială (27) în ziua de 18 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.
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie
socială (27) în ziua de 19 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
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