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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 

 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 26 și 28 februarie 2019 
 
 
În data de 26 februarie 2019, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege privind instituirea zilei de 11 martie ca Ziua 

naţională a Meseriilor – PLx 496/2018 
2. Propunere legislativă privind preluarea personalului angajat cu 

pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD specializate 
în acordarea primului-ajutor calificat, potrivit legii, aflate în 
finanţarea autorităţilor publice locale de pe raza judeţelor Arad, 
Hunedoara, Maramureş, Mureş şi Sibiu – Plx 751/2018 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.104/2018 privind implementarea programului 
guvernamental "gROwth - Contul individual de economii Junior 
Centenar" – PLx 49/2019 

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Silviu Vexler, 

vicepreşedintele comisiei. 
 
La începutul dezbaterilor, domnul deputat Dumitru Oprea a propus 

suplimentarea ordinii de zi cu Propunerea legislativă pentru modificarea 
alin.(1), lit.a) şi b) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat 
pentru copii – Plx 22/2019 și Propunerea legislativă pentru completarea 
alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii 
– Plx 24/2019. 

 Supusă votului, propunerea de suplimentare a ordinii de zi a fost 
respinsă, cu majoritate de voturi.  
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Dezbaterile au început cu proiectul de Lege privind instituirea zilei de 

11 martie ca Ziua naţională a Meseriilor – PLx 496/2018, care a fost trimis 
spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru 
învățământ, știință, tineret și sport. 

Proiectul de lege a fost prezentat de doamna deputat Florica 
Cherecheș în calitate de inițiator.  

Domnia sa a arătat că proiectul prevede crearea cadrului legal 
pentru instituirea zilei de 11 martie ca Ziua naţională a Meseriilor, 
celebrată ca zi de sărbătoare naţională, lucrătoare. În acest sens, se 
propune ca Ministerul Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare, 
instituţiile de învăţământ, Parlamentul României, Administraţia 
Prezidenţială, Guvernul României şi alte autorităţi ale administraţiei 
publice centrale şi locale să organizeze evenimente educaţionale şi 
campanii de comunicare publică pentru promovarea învăţământului 
profesional şi tehnic, precum şi a meseriilor. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar de 
adoptare cu amendamente a proiectului de lege. 

În urma finalizării dezbaterilor, proiectul de lege a fost adoptat în 
forma prezentată de Comisia pentru învățământ, cu unanimitate de voturi. 

 
Celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi au fost amânate pentru 

şedinţa următoare a comisiei, întrucât s-a solicitat prezența 
reprezentanților Guvernului la dezbateri. 

 
În data de 28 februarie 2019, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu individual, 
fiind distribuite membrilor comisiei materiale documentare asupra 
proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei din săptămâna următoare. 
 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (22) în ziua de 26 februarie au absentat următorii deputaţi: Adrian 
Solomon (grup parlamentar PSD-concediu), Mara Calista (grup 
parlamentar PNL), Daniela Oteșanu (grup parlamentar PSD), Anișoara 
Radu (grup parlamentar PSD). 

Conform prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, în locul doamnei deputat Mara Calista (grup 
parlamentar PNL) a participat doamna deputat Florica Cherecheș  (grup 
parlamentar PNL). 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Mihăiţă 
Găină, Dumitru Oprea şi Silviu Vexler – vicepreşedinţi, Éva-Andrea Csép şi 
Violeta Răduţ – secretari, Vasile Axinte, Adrian-Octavian Dohotaru, Petre 
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Florin Manole, Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Claudiu-Vasile Răcuci, Cristian-
George Sefer,Irinel-Ioan Stativă, Eliza-Mădălina Ştefănescu, Lia Olguţa 
Vasilescu, Dan Vîlceanu, Constantin-Cătălin Zamfira. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (22) în ziua de 28 februarie au absentat următorii deputaţi: Adrian 
Solomon (grup parlamentar PSD-concediu), Mara Calista (grup 
parlamentar PNL), Daniela Oteșanu (grup parlamentar PSD), Anișoara 
Radu (grup parlamentar PSD) și Cristian-Gabriel Seidler (grup parlamentar 
USR). 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Mihăiţă 
Găină, Dumitru Oprea şi Silviu Vexler – vicepreşedinţi, Éva-Andrea Csép şi 
Violeta Răduţ – secretari, Vasile Axinte, Adrian-Octavian Dohotaru, Petre 
Florin Manole, Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Claudiu-Vasile Răcuci, Cristian-
George Sefer, Irinel-Ioan Stativă, Eliza-Mădălina Ştefănescu, Lia Olguţa 
Vasilescu, Dan Vîlceanu, Constantin-Cătălin Zamfira. 

 
 

  
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
Adrian Solomon     Violeta Răduţ  

   

 

 

 
 
 
 
Întocmit, 
Consultant parlamentar Cristina Rusu 
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