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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

PROCES-VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din 4 – 6 februarie 2014 

 

În perioada 4 – 6 februarie 2014, Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

1. Propunere legislativă privind folosirea limbajului semnelor românești 

sau a limbajului mimico-gestual oficial prin interpret autorizat - PLx 

493/2013 

2. Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.9 din Legea 

nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice - PLx 

522/2013 

3. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea 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 540/2013 

4. Proiect de Lege privind ziua liberă pentru îngrijirea sănătăţii copilului - 

PLx 576/2013 

5. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.448/2006 privind protecţia și promovarea persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare - Plx 583/2013 

6. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanţei de 

Guvern nr.20/18 august 1997 - Plx 602/2013 



7. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.6-Legea (r) 

nr.61 din 22/09/1993 - Plx 603/2013 

8. Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 

nr.72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și 

studenţilor - Plx 604/2013 

9. Propunere legislativă privind protecţia drepturilor persoanelor 

vârstnice - Plx 648/2013 

10. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2011 

privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfășurate de 

zilieri și a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat - PLx 

507/2013 

11. Propunere legislativă privind sprijinirea și orientarea elevilor în carieră 

- Plx 570/2013 

12. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.117/2013 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei 

naţionale nr.1/2011 şi pentru luarea unor măsuri în domeniul 

învăţământului - Plx 1/2014 

13. Comunicare a Comisiei - Analiza anuală a creșterii pentru 2014 - COM 

(2013) 800 

14. Diverse - Informare privind întâlnirea membrilor comisiei cu doamna 

Meeri Wasberg - membru al Comisiei pentru probleme sociale din 

Parlamentul suedez. 

 

În data de 4 februarie 2014, 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 Andrei Kiraly – Secretar de Stat, Ministerul Educaţiei Naţionale 

 

 Propunerea legislativă privind folosirea limbajului semnelor 

românești sau a limbajului mimico-gestual oficial prin interpret autorizat - 
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PLx 493/2013 a fost respinsă de membrii comisiei, cu unanimitate de 

voturi. Motivarea respingerii se regăseşte în raportul comisiei. 

 Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.9 din Legea 

nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice - PLx 

522/2013 a fost adoptat de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi, în 

forma prezentată de Senat. 

 

 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea 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 540/2013 a fost 

respins de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi.  

 Întrucât proiectul de lege a fost trimis pentru dezbatere pe fond atât 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, cât şi Comisiei pentru buget, 

finanţe şi bănci, membrii comisiei noastre au hotărât întocmirea unui 

raport preliminar şi transmiterea acestuia Comisiei pentru buget, urmând 

ca raportul final să fie întocmit după finalizarea dezbaterilor şi în cadrul 

acestei comisii. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.448/2006 privind protecţia și promovarea persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare - Plx 583/2013 a fost 

respinsă de membrii comisiei, cu majoritate de voturi (o abţinere). 

 Întrucât iniţiativa legislativă a fost trimisă pentru dezbatere pe fond 

atât Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, cât şi Comisiei pentru 

sănătate şi familie, membrii comisiei noastre au hotărât întocmirea unui 

raport preliminar şi transmiterea acestuia Comisiei pentru sănătate, 

urmând ca raportul final să fie întocmit după finalizarea dezbaterilor şi în 

cadrul acestei comisii. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanţei 

de Guvern nr.20/18 august 1997 - Plx 602/2013 a fost respinsă de 

membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. 
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 Întrucât iniţiativa legislativă a fost trimisă pentru dezbatere pe fond 

atât Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, cât şi Comisiei pentru 

sănătate şi familie, membrii comisiei noastre au hotărât întocmirea unui 

raport preliminar şi transmiterea acestuia Comisiei pentru sănătate, 

urmând ca raportul final să fie întocmit după finalizarea dezbaterilor şi în 

cadrul acestei comisii. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.6-Legea (r) 

nr.61 din 22/09/1993 - Plx 603/2013 a fost respinsă de membrii comisiei, 

cu unanimitate de voturi. Motivarea respingerii se regăseşte în raportul 

comisiei. 

 

 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii 

nr.72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenţilor - 

Plx 604/2013 a fost trimisă pentru dezbatere pe fond atât Comisiei pentru 

muncă şi protecţie socială, cât şi Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, 

tineret şi sport. 

 În urma finalizării dezbaterilor în cadrul celor două comisii, iniţiativa 

legislativă a fost respinsă, cu majoritate de voturi (4 abţineri). Motivarea 

respingerii se regăseşte în raportul comun întocmit de cele două comisii. 

 

 Propunerea legislativă privind protecţia drepturilor persoanelor 

vârstnice - Plx 648/2013 a fost respinsă de membrii comisiei, cu 

unanimitate de voturi. Motivarea respingerii se regăseşte în raportul 

comisiei. 

 

 Proiectul de Lege privind ziua liberă pentru îngrijirea sănătăţii 

copilului - PLx 576/2013 a fost amânat, la solicitarea membrilor comisiei, 

pentru a participa la dezbateri şi iniţiatorul. 

 

 În finalul şedinţei, domnul preşedinte Florin Iordache i-a informat pe 

membrii comisiei că marţi, 11 februarie 2014, va avea loc o întâlnire  cu 

doamna Meeri Wasberg, parlamentar suedez, membru al Comisiei pentru 
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probleme sociale din Parlamentul suedez. Domnia sa şi-a exprimat dorinţa 

ca, în cadrul vizitei oficiale pe care o efectuează în România, să aibă o 

întrevedere şi cu membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială.  

 

În data de 5 februarie 2014, 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 Andrei Kiraly – Secretar de Stat, Ministerul Educaţiei Naţionale 

- d-na Daciana Levente – consilier, Ministerul Afacerilor Externe 

 

 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii 

nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional 

desfășurate de zilieri și a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat 

- PLx 507/2013 a fost retrimis comisiei, în vederea reexaminării şi 

întocmirii unui nou raport. 

 În urma reluării 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. 

 

Propunerea legislativă privind sprijinirea și orientarea elevilor în 

carieră - Plx 570/2013 a fost trimisă comisiei pentru dezbatere şi avizare. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative în forma 

prezentată de iniţiatori. 

 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.117/2013 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei 

naţionale nr.1/2011 şi pentru luarea unor măsuri în domeniul 

învăţământului - Plx 1/2014 a fost trimis comisiei pentru dezbatere şi 
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avizare. În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma 

prezentată de iniţiatori. 

 

 Documentul Comunicarea Comisiei - Analiza anuală a creșterii 

pentru 2014 - COM (2013) 800, a fost transmis comisiei noastre în 

temeiul HCD nr.11/2011, în vederea examinării fondului. 

 În cadrul dezbaterilor au fost prezentate motivele care au dus la 

apariţia acestui document. Astfel, s-a menţionat că analiza anuală a 

creșterii (AAC) evaluează situaţia economică și socială din Europa și 

stabilește priorităţile generale în materie de politici pentru ansamblul UE 

pentru anul următor. 

 Prezenta analiză anuală a creșterii confirmă faptul că în Europa au 

loc modificări profunde, mai adânci decât sunt percepute uneori, și că 

reformele în curs produc rezultate. De la instituirea sa, semestrul 

european pentru coordonarea politicilor economice a pus accentul pe 

stabilirea priorităţilor și pe transparenţă și a orientat programele de 

reformă naţionale și europene. Recomandările anuale specifice fiecărei ţări 

identifică domeniile-cheie în care statele membre trebuie să facă 

schimbări în mod corespunzător. 

 Orientările din prezenta analiză anuală a creșterii vor fi examinate la 

nivelul UE pentru a pregăti reuniunea Consiliului European din martie 

2014 și pentru a contribui la pregătirea următoarei runde de programe 

naţionale și de recomandări specifice fiecărei ţări. Comisia va colabora 

îndeaproape cu autorităţile naţionale, inclusiv cu parlamentele naţionale, 

cu alte instituţii ale UE, cu partenerii sociali și cu părţile interesate pentru 

ca toate părţile să se implice în acest proces și pentru a promova 

obţinerea de progrese ca parte a eforturilor mai ample ale UE de a pune 

bazele unei creșteri economice inteligente, durabile și favorabile incluziunii 

în întreaga UE.  

 Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială au hotărât, cu unanimitate de voturi 

pentru, întocmirea unui proiect de opinie, care va fi transmis Comisiei 
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pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor şi, spre informare, Biroului 

Permanent al Camerei Deputaţilor şi Departamentului de studii 

parlamentare şi politici U.E. 

 

În data de 6 februarie 2014, 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 ziua de 4 februarie 2014 au absentat doamna deputat 

Maria Grapini (grup parlamentar PC) – ministru, doamna deputat Anastase 

Roberta-Alma (grup parlamentar PDL) şi domnul deputat Suciu Vasile-

Daniel (grup parlamentar PSD). 

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, Condurăţeanu Andrei-

Răzvan, Covaci Dorel, Delureanu Virgil, Dumitrache Ileana-Cristina, Galan 

Constantin, Iane Daniel, Kerekes Károly, Sefer Cristian-George, Stativă 

Irinel-Ioan, Stoica Mihaela, Teodorescu Ioan Viorel, Tudorie Violeta. 

 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (24) în ziua de 5 februarie 2014 au absentat doamna deputat 

Maria Grapini (grup parlamentar PC) – ministru, doamna deputat Anastase 

Roberta-Alma (grup parlamentar PDL) şi domnul deputat Amet Varol (grup 

parlamentar al Minorităţilor naţionale), iar în ziua de 6 februarie 2014 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, Axente Ioan, Amet Varol, 

Baltă Mihai, Boghicevici Claudia, Calotă Florică Ică, Condurăţeanu Andrei-
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Răzvan, Covaci Dorel, Delureanu Virgil, Dumitrache Ileana-Cristina, Galan 

Constantin, Iane Daniel, Kerekes Károly, Sefer Cristian-George, Stativă 

Irinel-Ioan, Stoica Mihaela, Teodorescu Ioan Viorel, Tudorie Violeta. 

  
 
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

 Florin Iordache    Mihăiţă Găină 
       

             
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Expert parlamentar Lidia VLădescu 
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