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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 25, 26 şi 27 martie 2014 

 

În perioada 25 – 27 martie 2014, Comisia pentru muncă şi 

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

1. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.448/2006 privind protecţia și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare - PLx 412/2013 

2. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.59 din 

Legea nr.448/2006 privind protecţia și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap - PLx 71/2014 

3. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizaţia lunară 

pentru creșterea copiilor - PLx 74/2014 

4. Proiect de Lege privind organizarea și exercitarea profesiei de 

bonă - PLx 75/2014. 

 

În data de 25 martie 2014, lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Florin Iordache, preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi, din partea Ministerului Muncii, 

Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice:  

- d-na Georgeta Bratu – Secretar de Stat  

- d-l Iulian Aldea - director adjunct. 



 Dezbaterile asupra propunerii legislative pentru modificarea și 

completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare - PLx 412/2013 au fost amânate, la solicitarea membrilor 

comisiei, pentru a participa la discuţii şi iniţiatorul. 

 

 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.59 din Legea 

nr.448/2006 privind protecţia și promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap - PLx 71/2014 a fost trimis pentru dezbatere pe fond Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru sănătate şi familie. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente, 

urmând ca raportul comun să fie întocmit după finalizarea dezbaterilor şi 

în cadrul Comisiei pentru sănătate şi familie. 

 

 Dezbaterile asupra proiectului de Lege pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și 

indemnizaţia lunară pentru creșterea copiilor - PLx 74/2014 au fost 

amânate, la solicitarea iniţiatorului, pentru ca anumite aspecte să fie 

reanalizate. 

 

 Dezbaterile asupra proiectului de Lege privind organizarea și 

exercitarea profesiei de bonă - PLx 75/2014 au fost amânate, la solicitarea 

membrilor comisiei, întrucât s-a hotărât organizarea unei dezbateri publice 

în cadrul Subcomisiei pentru protecţia copilului. 

 

În zilele de 26 şi 27 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 ziua de 25 martie 2014 a absentat doamna deputat Plumb 

Rovana (grup parlamentar PSD) - ministru. 

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, Anastase 

Roberta-Alma, Axente Ioan, Baltă Mihai, Boghicevici Claudia, 

Condurăţeanu Andrei-Răzvan, Covaci Dorel, Delureanu Virgil, Dumitrache 

Ileana-Cristina, Galan Constantin, Iane Daniel, Kerekes Károly, Orban 

Ludovic, 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 zilele de 26 şi 27 martie 2014 au absentat doamna deputat 

Plumb Rovana (grup parlamentar PSD) – ministru şi doamna deputat 

Pocora Cristina Ancuţa (grup parlamentar PNL) - delegaţie. 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Iordache 

Florin – preşedinte, Solomon Adrian şi Vladu Iulian – vicepreşedinţi, Găină 

Mihăiţă – secretar, Amet Varol, Anastase Roberta-Alma, Axente Ioan, 

Baltă Mihai, Boghicevici Claudia, Condurăţeanu Andrei-Răzvan, Covaci 

Dorel, Delureanu Virgil, Dumitrache Ileana-Cristina, Galan Constantin, 

Iane Daniel, Kerekes Károly, Orban Ludovic, 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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