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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 11, 12 şi 13 martie 2014 

 

 

În perioada 11 – 13 martie 2014, Comisia pentru muncă şi 

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

1. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.1 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele 

măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare - Plx 

43/2014 

2. Propunere legislativă pentru completarea art.II din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.14/2003 pentru modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.142/2000 privind înfiinţarea, organizarea 

și funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică și 

financiară a Instrumentului special de preaderare pentru 

agricultură și dezvoltare rurală - Plx 44/2014 

3. Proiect de Lege privind adoptarea de măsuri specifice în vederea 

dezvoltării comunităţilor sărace - PLx 93/2014 

4. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 

nr.184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect 

- PLx 97/2014 

5. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.103/2012 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 

privind organizarea și finanţarea rezidenţiatului - Plx 53/2014 



6. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 

nr.103/2012 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 

privind organizarea și finanţarea rezidenţiatului - PLx 54/2014 

7. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.339/17.07.2006 

privind activitatea de Voluntariat din România - Plx 58/2014 

8. Proiect de Lege privind reglementarea activităţii de voluntariat în 

România - PLx 76/2014 

9. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.273/2004 privind regimul juridic al adopţiei - Plx 78/2014 

10. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind 

Codul Fiscal - Plx  61/2014 

11. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.9/2014 pentru aprobarea unor măsuri de 

eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale 

- PLx 84/2014 

12. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 

nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării și dezvoltării 

întreprinderilor mici și mijlocii - PLx 88/2014. 

 

În data de 11 martie 2014 lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Adrian Solomon, vicepreşedinte al comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Bogdan Panait – Preşedinte, Oficiul Român pentru Adopţii 

- d-na Nicoleta Curelea – şef birou, Oficiul Român pentru Adopţii 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.1 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de 

organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare - Plx 43/2014 a fost 

trimisă comisiei pentru avizare, dezbaterea pe fond fiind de competenţa 

Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea negativă a propunerii legislative. 
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 Propunerea legislativă pentru completarea art.II din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.14/2003 pentru modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.142/2000 privind înfiinţarea, organizarea și 

funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară 

a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare 

rurală - Plx 44/2014 a fost trimisă comisiei pentru avizare, dezbaterea pe 

fond fiind de competenţa Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 

industrie alimentară şi servicii specifice. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de  voturi, avizarea negativă a propunerii legislative. 

 

 Proiectul de Lege privind adoptarea de măsuri specifice în vederea 

dezvoltării comunităţilor sărace - PLx 93/2014 a fost trimis comisiei pentru 

avizare, dezbaterea pe fond fiind de competenţa Comisiei pentru buget, 

finanţe şi bănci şi Comisiei pentru administraţie şi amenajarea teritoriului. 

 În cadrul discuţiilor s-a propus amânarea dezbaterilor, propunerea 

fiind acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.103/2012 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind 

organizarea și finanţarea rezidenţiatului - Plx 53/2014 şi proiectul de Lege 

pentru modificarea și completarea Legii nr.103/2012 pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanţarea 

rezidenţiatului - PLx 54/2014 au fost trimise comisiei pentru avizare, 

dezbaterea pe fond fiind de competenţa Comisiei pentru sănătate şi 

familie. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea negativă a celor două iniţiative legislative. 

 

 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.339/17.07.2006 

privind activitatea de Voluntariat din România - Plx 58/2014 a fost trimisă 

comisiei pentru avizare, dezbaterea pe fond fiind de competenţa Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi. 
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi (o abţinere), avizarea negativă a propunerii 

legislative. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.273/2004 privind regimul juridic al adopţiei - Plx 78/2014 a fost trimisă 

comisiei pentru avizare, dezbaterea pe fond fiind de competenţa Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea negativă a propunerii legislative. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind 

Codul Fiscal - Plx 61/2014 a fost trimisă comisiei pentru avizare, 

dezbaterea pe fond fiind de competenţa Comisiei pentru buget, finanţe şi 

bănci. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea negativă a propunerii legislative. 

 

Discuţiile asupra celorlalte proiecte aflate pe ordinea de zi au fost 

amânate pentru şedinţa următoare a comisiei. 

 

În data de 12 martie 2014 lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Adrian Solomon, vicepreşedinte al comisiei. 

 Comisia a avut pe ordinea de zi proiectele amânate în şedinţa 

anterioară. 

  

Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii 

nr.184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect - PLx 

97/2014 a fost trimis comisiei pentru avizare, dezbaterea pe fond fiind de 

competenţa Comisiei pentru administraţie şi amenajarea teritoriului.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

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

prezentată de Senat. 
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 Proiectul de Lege privind reglementarea activităţii de voluntariat în 

România - PLx 76/2014 a fost trimisă comisiei pentru avizare, dezbaterea 

pe fond fiind de competenţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

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

prezentată de Senat, cu recomandarea, pentru comisia sesizată cu 

dezbaterea pe fond, ca la dezbateri şi la întocmirea raportului să fie luate 

în considerare atât observaţiile şi propunerile din avizul Consiliului 

Legislativ (nr.1187/29.10.2013), cât şi cele din punctul de vedere al 

Guvernului (nr.293/20.02.2014). 

 

 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.9/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a 

sistemului de gestionare a instrumentelor structurale - PLx 84/2014 a fost 

trimis comisiei pentru avizare, dezbaterea pe fond fiind de competenţa 

Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

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

prezentată de iniţiatori. 

 

 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii 

nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării și dezvoltării întreprinderilor mici 

și mijlocii - PLx 88/2014 a fost trimis comisiei pentru avizare, dezbaterea 

pe fond fiind de competenţa Comisiei pentru industrii şi servicii. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

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

prezentată de Senat. 

 

În ziua de 13 martie 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 săptămâna 

următoare. 
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Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (24) în zilele de 11 şi 12 martie 2014 a absentat domnul deputat 

Florin Iordache (grup parlamentar PSD) - delegaţie. 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: 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, Kerekes Károly, Sefer Cristian-George, Stativă 

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

 

În ziua de 13 martie 2014 şi-au înregistrat prezenţa la lucrări toţi 

membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială (24).  

  
 
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

 Florin Iordache    Mihăiţă Găină 

       

             
 
 
 
 

 
 
 
Întocmit, 
Expert parlamentar Lidia Vlădescu 
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