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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

PROCES-VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din 27 – 30 ianuarie 2014 

 

În perioada 27 – 30 ianuarie 2014, Comisia pentru muncă şi 

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

1. Proiect de Lege privind subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor 

sociale acordate de asociaţii, fundaţii și cultele recunoscute de lege - 

PLx 105/2013 

2. Propunere legislativă privind exonerarea de la plată a unor sume de 

către personalul plătit din fonduri publice - PLx 528/2013 

3. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.251 din Legea 

nr.53/2003-Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare - 

PLx 529/2013 

4. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.263/2007 privind 

înfiinţarea, organizarea și funcţionarea creșelor - Plx 516/2013 

5. Propunere legislativă privind practica elevilor și studenţilor - Plx 

538/2013 

6. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.10 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.13/2006 privind înfiinţarea, 

organizarea și funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală 

și Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD - Plx 593/2013 

7. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 

nr.26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul 

în Transportul Rutier - Plx 606/2013 



8. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

voluntariatului nr.195/2001 - Plx 627/2013 

9. Propunere legislativă privind facilităţile acordate șomerilor pentru 

transportul intern - Plx 639/2013 

10. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95 din 14 aprilie 

2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - Plx 649/2013 

11. Proiect de Lege pentru modificarea art.256 alin.(1) din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - PLx 662/2013 

12. Propunere legislativă pentru aprobarea unor măsuri fiscale pentru 

sprijinirea mediului de afaceri, crearea de noi locuri de muncă și 

stimularea consumului - Plx 665/2013 

13. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.369/2004 

privind aplicarea Convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii 

internationale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care 

România a aderat prin Legea nr.100/1992 - PLx 671/2013  

14. Proiect de Lege pentru modificarea alin.(11) al art.184 din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - PLx 674/2013 

15. Propunere legislativă privind recuperarea unor procente din impozitul 

pe venituri din salarii și venituri asimilate acestora - Plx 677/2013  

16. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii - Plx 685/2013. 

 

În data de 27 ianuarie 2014, lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Florin Iordache, preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Codrin Scutaru – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice  

- d-l Florin Aurel Moţiu – Secretar de Stat, Ministerul Justiţiei 

- d-l Ion Gibescu – director, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice  

- d-l Eduard Corjescu – director, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice  
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- d-na Elena Tudor – director, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice  

- d-na Tania Grigore – director, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice  

- d-l Fănel Mitea – director, Ministerul Finanţelor Publice 

- d-l Valentin Tănase – director adjunct, Ministerul Transporturilor 

- d-na Carmen Pop – şef serviciu, Ministerul Transporturilor 

- d-na Antoaneta Neagoe – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice 

- d-na Toma Gheorghiţa – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice 

- d-na Alina Mihai – consilier, Ministerul Justiţiei. 

 

 Proiectul de Lege privind subvenţionarea din fonduri publice a 

serviciilor sociale acordate de asociaţii, fundaţii și cultele recunoscute de 

lege - PLx 105/2013 a fost amânat. Membrii comisiei au solicitat 

amânarea întrucât au fost depuse amendamente, acestea fiind distribuite 

membrilor comisiei pentru a fi studiate. 

 

 Propunerea legislativă privind exonerarea de la plată a unor sume 

de către personalul plătit din fonduri publice - PLx 528/2013 a fost 

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

Motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.251 din 

Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare 

- PLx 529/2013, a fost adoptat de membrii comisiei, în forma prezentată 

de iniţiatori, cu majoritate de voturi (o abţinere). 

 

 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.263/2007 privind 

înfiinţarea, organizarea și funcţionarea creșelor - Plx 516/2013 a fost 

avizată favorabil de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. Avizul va 

fi transmis Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic, sesizată cu dezbaterea pe fond. 
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 Propunerea legislativă privind practica elevilor și studenţilor - Plx 

538/2013 a fost avizată favorabil de membrii comisiei, cu unanimitate de 

voturi. Avizul va fi transmis Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 

sport, sesizată cu dezbaterea pe fond. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.10 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.13/2006 privind înfiinţarea, 

organizarea și funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală și 

Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD - Plx 593/2013 a fost avizată 

negativ de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. Avizul va fi 

transmis Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice, sesizată cu dezbaterea pe fond. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

voluntariatului nr.195/2001 - Plx 627/2013 a fost avizată negativ de 

membrii comisiei, cu majoritate de voturi (o abţinere). Avizul va fi 

transmis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, sesizată cu 

dezbaterea pe fond. 

 

 Propunerea legislativă privind facilităţile acordate șomerilor pentru 

transportul intern - Plx 639/2013 a fost avizată negativ de membrii 

comisiei, cu unanimitate de voturi. Avizul va fi transmis Comisiei pentru 

buget, finanţe şi bănci, sesizată cu dezbaterea pe fond. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.95 din 14 aprilie 

2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - Plx 649/2013 şi proiectul de 

Lege pentru modificarea art.256 alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii - PLx 662/2013, au fost avizate negativ de 

membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. Avizele va fi transmise 

Comisiei pentru sănătate şi familie, sesizată cu dezbaterea pe fond. 
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 Propunerea legislativă pentru aprobarea unor măsuri fiscale pentru 

sprijinirea mediului de afaceri, crearea de noi locuri de muncă și 

stimularea consumului - Plx 665/2013 a fost avizată negativ de membrii 

comisiei, cu unanimitate de voturi. Avizul va fi transmis Comisiei pentru 

buget, finanţe şi bănci, sesizată cu dezbaterea pe fond. 

 

 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii 

nr.369/2004 privind aplicarea Convenţiei asupra aspectelor civile ale 

răpirii internationale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la 

care România a aderat prin Legea nr.100/1992 - PLx 671/2013 a fost 

avizat favorabil de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. Avizul va fi 

transmis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, sesizată cu 

dezbaterea pe fond. 

 

 Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(11) al art.184 din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - PLx 674/2013 a fost 

avizat negativ de membrii comisiei, cu majoritate de voturi (2 abţineri). 

Avizul va fi transmis Comisiei pentru sănătate şi familie, sesizată cu 

dezbaterea pe fond. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii - Plx 685/2013 a fost avizată negativ de 

membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. Avizul va fi transmis Comisiei 

pentru sănătate şi familie, sesizată cu dezbaterea pe fond.. 

 

În data de 28 ianuarie 2014, lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Florin Iordache, preşedintele comisiei. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 

nr.26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în 

Transportul Rutier - Plx 606/2013 a fost avizată negativ de membrii 

comisiei, cu unanimitate de voturi. Avizul va fi transmis Comisiei pentru 

industrii şi servicii, sesizată cu dezbaterea pe fond. 

 
5/6



 Propunerea legislativă privind recuperarea unor procente din 

impozitul pe venituri din salarii și venituri asimilate acestora - Plx 

677/2013 a fost avizat de membrii comisiei, cu majoritate de voturi (o 

abţinere). Avizul va fi transmis Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, 

sesizată cu dezbaterea pe fond. 

 

În zilele de 29 şi 30 ianuarie 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 perioada 27 – 31 ianuarie 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, Amet Varol, Axente Ioan, 

Baltă Mihai, Boghicevici Claudia, Calotă Florică Ică, Condurăţeanu Andrei-

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

Constantin, Grapini Maria, Iane Daniel, Kerekes Károly, Sefer Cristian-

George, Stativă Irinel-Ioan, Stoica Mihaela, Suciu Vasile-Daniel, 

Teodorescu Ioan Viorel, Tudorie Violeta. 

 

  
PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Florin Iordache    Mihăiţă Găină 
       

             
 
 
 
 

 
 
 
Întocmit, 
Expert parlamentar Lidia Vlădescu 
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