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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 26, 27 şi 28 februarie 2013 

 

În perioada 26-28 februarie 2013, Comisia pentru muncă şi 

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

1. Propunere legislativă privind aplicarea unor drepturi ale personalului 

diplomatic şi consular - Pl-x 609/2011 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.29/2012 privind prorogarea termenului prevăzut la 

art.III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.98/2011 pentru 

modificarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii 

administrate privat, precum și pentru stabilirea unor măsuri în 

domeniul pensiilor administrate privat - PL-x 456/2012 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.58/2012 privind modificarea unor acte normative din 

domeniul protecţiei mediului și pădurilor - PL-x 28/2013 

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2012 

privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare - PL-x 38/2013. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Florin Iordache, 

preşedintele comisiei. 

 

 

 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11921
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12972


La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-na Georgeta Bratu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice  

- d-l Mihail Fâcă – preşedinte Agenţia Naţională pentru Protecţia 

Mediului 

- d-na Monalisa Baldovin – şef serviciu, Ministerul Mediului şi 

Schimbărilor Climatice. 

 

 

 Propunerea legislativă privind aplicarea unor drepturi ale 

personalului diplomatic şi consular - Pl-x 609/2011 a fost amânată, la 

solicitarea iniţiatorilor. Supusă votului, propunerea de amânare a fost 

acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.29/2012 privind prorogarea termenului prevăzut la art.III 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.98/2011 pentru modificarea 

Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum 

și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat - 

PL-x 456/2012 a fost adoptat de membrii comisiei, cu majoritate de voturi 

(5 abţineri), în forma prezentată. 

 

 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.58/2012 privind modificarea unor acte normative din 

domeniul protecţiei mediului și pădurilor - PL-x 28/2013 a fost avizat 

favorabil de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi, în forma 

prezentată de Senat. 

 

 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare - PL-x 

38/2013, a fost avizat favorabil de membrii comisiei, cu unanimitate de 

voturi, în forma prezentată de Senat. 
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http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11921
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12972


Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (29) în zilele de 26, 27 şi 28 februarie 2013 nu a absentat nici un 

deputat. 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii: 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, Dobre Mircea-Titus, 

Dumitrache Ileana-Cristina, Galan Constantin, Grapini Maria, Iane Daniel, 

Kerekes Károly, Niculae Aurel, Nistor Marioara, Pardău Dumitru, 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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