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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 11 şi 12 iunie 2014 

 

 

În zilele de 11 şi 12 iunie 2014, Comisia pentru muncă şi protecţie 

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

1. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea alin.(1) și (2) din 

Legea nr.272/2004 privind protecţia și promovarea drepturilor copilului 

- PLx 280/2014 

2. Propunere legislativă privind acordarea de asistenţă tehnică și socială 

persoanelor cu deficienţe de auz și vorbire - Plx 217/2014 

3. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - PLx 201/2014 

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

către personalul plătit din fonduri publice - PLx 528/2013 

5. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 53/2003 

Codul muncii - Plx 189/2014 

6. Proiect de Lege privind organizarea și exercitarea profesiei de bonă - 

PLx 75/2014  

7. Propunere legislativă privind crearea unui cadru favorabil dezvoltării de 

microîntreprinderi - Plx 274/2014 

8. Diverse: Informare privind întâlnirea membrilor comisiei, în data de 17 

iunie 2014, cu o delegaţie a Bundestag-ului. Informare privind adresa 

Secretarului general al CD nr.BP 614/11.06.2014 şi stabilirea 



calendarului şi ordinii de zi a şedinţelor comisiei pentru perioada 

vacanţei parlamentare din iulie-august 2014. 

 

În data de 11 iunie 2014, lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Florin Iordache, preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

• d-l Levente Horvath Akos – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, 

Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

• d-na Gabriela Coman – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Preşedintele Autorităţii 

Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie; 

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

Sociale şi Persoanelor Vârstnice  

• d-na Sorina Donisa – preşedinte, Asociaţia Română a Agenţilor de 

Muncă Temporară 

• d-l Valentin Petrof – membru fondator, Asociaţia Română a Agenţilor 

de Muncă Temporară 

• d-l Narus Bucilă – jurist, Asociaţia Română a Agenţilor de Muncă 

Temporară 

• d-na deputat Natalia Elena Intotero – iniţiator plx 528/2013 

• d-l Marius Nistor - preşedinte, Federaţia Sindicatelor din Educaţie 

„Spiru-Haret” 

• d-na Maria Ştefanie - inspector general, Inspectoratul Judeţean 

Hunedoara. 

 

Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea alin.(1) și (2) 

din Legea nr.272/2004 privind protecţia și promovarea drepturilor copilului 

- PLx 280/2014, a fost discutat în prezenţa reprezentanţilor Ministerului 

Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată 

de Senat. 
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 Propunerea legislativă privind acordarea de asistenţă tehnică și 

socială persoanelor cu deficienţe de auz și vorbire - Plx 217/2014 a fost 

transmisă pentru dezbatere pe fond atât Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială, cât şi Comisiei pentru sănătate şi familie. 

 În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar transmis 

de către Comisia pentru sănătate şi familie, prin care se precizează că 

membrii comisiei au hotărât respingerea iniţiativei legislative. 

 În urma finalizării dezbaterilor, şi membrii comisiei noastre au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea iniţiativei legislative. 

Motivele respingerii se regăsesc în raportul comun întocmit. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - PLx 201/2014 a fost 

transmisă pentru dezbatere pe fond atât Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială, cât şi Comisiei pentru sănătate şi familie. 

 În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar transmis 

de către Comisia pentru sănătate şi familie, prin care se precizează că 

membrii comisiei au hotărât respingerea iniţiativei legislative. 

 În urma finalizării dezbaterilor, şi membrii comisiei noastre au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea iniţiativei legislative. 

Motivele respingerii se regăsesc în raportul comun întocmit. 

 

 Propunerea legislativă privind exonerarea de la plată a unor sume 

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

retrimisă comisiei de către plenul Camerei Deputaţilor, în vederea 

reexaminării şi întocmirii unui nou raport. 

 În cadrul discuţiilor au fost propuse amendamente, care, supuse 

votului, au fost acceptate. În urma finalizării dezbaterilor, membrii 

comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea propunerii 

legislative cu amendamente. Acestea se regăsesc în raportul de înlocuire 

întocmit. 
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 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

53/2003 Codul muncii - Plx 189/2014 a fost transmisă comisiei pentru 

dezbatere în procedură de urgenţă. 

 În cadrul discuţiilor au fost prezentate amendamente care, supuse 

votului, au fost fie acceptate, fie respinse. În urma finalizării dezbaterilor, 

membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea 

propunerii legislative cu amendamente, admise şi respinse. Toate 

amendamentele sunt redate în raportul comisiei.  

 

 Proiectul de Lege privind organizarea și exercitarea profesiei de bonă 

- PLx 75/2014 a fost retrimis comisiei de către plenul Camerei Deputaţilor, 

în vederea reexaminării şi întocmirii unui nou raport. 

 În cadrul discuţiilor au fost prezentate amendamente care, supuse 

votului, au fost fie acceptate, fie respinse. În urma finalizării dezbaterilor, 

membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea 

proiectului de lege cu amendamente, admise şi respinse. Toate 

amendamentele se regăsesc în raportul de înlocuire întocmit. 

 

 Propunerea legislativă privind crearea unui cadru favorabil 

dezvoltării de microîntreprinderi - Plx 274/2014 a fost trimisă comisiei 

noastre pentru avizare, dezbaterea pe fond fiind de competenţa Comisiei 

pentru politică economică, reformă şi privatizare. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea negativă a propunerii legislative. 

 

În data de 12 iunie 2014, lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Florin Iordache, preşedintele comisiei. Pe ordinea de zi a comisiei 

s-au aflat două informări, privind: 

- întâlnirea membrilor comisiei, în data de 17 iunie 2014, cu o delegaţie 

a Comisiei pentru muncă şi afaceri sociale din Bundestag, condusă de 

doamna deputat Katja Mast, purtător de cuvânt al comisiei.  

- privind adresa Secretarului general al Camerei Deputaţilor nr.BP 

614/11.06.2014. 
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 În urma prezentării celei de-a doua informări, membrii comisiei au 

stabilit calendarul şedinţelor comisiei pentru perioada vacanţei 

parlamentare din iulie-august 2014. De asemenea, au solicitat situaţia 

proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei, urmând ca în şedinţa 

următoare a comisiei să se stabilească şi ordinea de zi pentru şedinţele din 

iulie-august 2014. 

Totodată, au fost distribuite membrilor comisiei materiale 

documentare suplimentare asupra proiectelor aflate pe agenda de lucru a 

comisiei din săptămâna următoare. 

 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (23) în zilele de 11 şi 12 iunie 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, Anton Marin, 

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, Tudorie Violeta. 

 

  
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

 Florin Iordache    Mihăiţă Găină 

      

 
 
 
 

 
 
 
Întocmit, 
Expert parlamentar Lidia Vlădescu 
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