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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 13 şi 14 iunie 2012 

 

În ziua de 13 iunie 2012, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi-

a desfăşurat prima parte a lucrărilor începând cu ora 14.00, în comun cu 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. Comisiile au 

avut înscris pe ordinea de zi proiectul de Lege pentru modificarea și 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2011 privind stabilirea 

unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul 

de apărare, ordine publică și siguranţă naţională – PLx 102/2012. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Costică Canacheu, 

preşedintele Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Corneliu Dobriţoiu – ministru, Ministerul Apărării Naţionale 

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

Protecţiei Sociale. 

 

 În cadrul discuţiilor a fost prezentat punctul de vedere al Guvernului de 

către ministrul apărării naţionale, domnul Corneliu Dobriţoiu.  

 De asemenea, domnul deputat Adrian George Scutaru a prezentat un 

amendament. Domnul deputat Niculae Mircovici a precizat că îşi retrage 

amendamentele depuse anterior şi susţine amendamentul formulat şi 

prezentat de către domnul deputat Scutaru. 



 Supus votului, amendamentul a fost acceptat cu majoritate de voturi, 

iar în finalul dezbaterilor membrii comisiilor au hotărât, cu unanimitate de 

voturi pentru, adoptarea proiectului de lege cu amendamentul admis. 

Amendamentul se regăseşte în raportul comun întocmit de cele două comisii. 

 

În ziua de 13 iunie 2012, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi-

a desfăşurat lucrările începând cu ora 15.30, având următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.134 din Legea 

nr.53/2003-Codul muncii - PLx 719/2011 

2. Proiect de Lege privind declararea zilei de 30 noiembrie Ziua Sfântului 

Andrei "Ocrotitorul României" ca Sărbătoarea Creştinării Poporului Român - 

PLx 202/2012 

3. Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 

- Codul muncii, republicată - PLx 204/2012  

4. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.40/2011 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii - PLx 121/2012 

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 53/2003 - Codul 

Muncii, republicată - PLx 210/2012 

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.121/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative - PLx 

57/2012 

7. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 

privind statutul cadrelor militare - PLx 130/2012 

8. Proiect de Lege privind acordarea unor facilităţi fiscale pentru tinerii 

casătoriţi precum și pentru mamele sau, după caz, persoanele care au în 

întreţinere doi sau mai mulţi copii minori - PLx 183/2012 

9. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 

privind Statutul funcţionarilor publici - PLx 221/2012 

10. Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de logoped - PLx 

228/2012  

11. Propunere legislativă privind statutul artistului în România, exercitarea 

profesiei de artist, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Ordinului Artiştilor din România - PLx 231/2012. 
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Lucrările au fost conduse de domnul deputat Ioan Cindrea, 

vicepreşedinte al comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

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

Protecţiei Sociale 

- d-na Irina Cajal – Subsecretar de Stat, Ministerul Culturii şi Patrimoniului 

Naţional 

- d-l Cristian Roman – vicepreşedinte, Agenţia Naţională a Funcţionarilor 

Publici 

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

Sociale 

- d-l Cezar Păvălaşcu – şef serviciu, Secretariatul de Stat pentru Culte 

- d-na Carmen Necula – consilier, Ministerul Justiţiei 

- d-l col. Mihai Dănilă – şef birou, Ministerul Apărării Naţionale. 

 

 Proiectul de Lege pentru completarea alin.(1) al art.134 din Legea 

nr.53/2003 - Codul muncii - PLx 719/2011 a fost dezbătut împreună cu 

proiectul de Lege privind declararea zilei de 30 noiembrie Ziua Sfântului 

Andrei "Ocrotitorul României" ca Sărbătoarea Creştinării Poporului Român - 

PLx 202/2012 şi proiectul de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.139 din 

Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicată - PLx 204/2012 întrucât toate 

cele trei proiecte au ca obiect de reglementare completarea art.139 alin.(1) 

din Codul muncii. 

 În cadrul discuţiilor a fost formulat un amendament de către domnul 

deputat Ioan Cindrea. Supus votului, amendamentul a fost acceptat cu 

majoritate de voturi. 

 În finalul dezbaterilor s-a propus, conform prevederilor Regulamentului 

Camerei Deputaţilor, întocmirea unui singur raport, prin care primul proiect de 

lege se adoptă iar următoarele două se resping. 

 Supusă votului, soluţia propusă a fost adoptată de membrii comisiei cu 

unanimitate de voturi. 
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 Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.40/2011 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii - PLx 

121/2012 şi proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

53/2003 - Codul Muncii, republicată - PLx 210/2012 au fost dezbătute în 

prezenţa reprezentanţilor Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.  

 În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 

invitaţii şi s-a propus respingerea proiectelor de lege. Supuse votului, cele 

două propuneri de respingere au fost acceptate de membrii comisiei, cu 

unanimitate de voturi. 

 

 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.121/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative - PLx 

57/2012 a fost dezbătut de membrii comisiei în prezenţa reprezentanţilor 

Ministerului Justiţiei şi Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.  

 În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 

invitaţii. 

 În finalul dezbaterilor s-a propus acordarea unui aviz favorabil. 

Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare - Plx 130/2012 a fost discutată în 

prezenţa reprezentanţilor Ministerului Apărării Naţionale. 

 În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 

invitaţii. 

 În finalul dezbaterilor s-a propus acordarea unui aviz negativ. 

Propunerea a fost acceptată cu majoritate de voturi (o abţinere). 

 

 Proiectul de Lege privind acordarea unor facilităţi fiscale pentru tinerii 

casătoriţi precum și pentru mamele sau, după caz, persoanele care au în 

întreţinere doi sau mai mulţi copii minori - PLx 183/2012 a fost dezbătut de 

membrii comisiei în prezenţa reprezentanţilor Ministerului Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale şi a iniţiatorului. 
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 În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 

invitaţii. 

 În finalul dezbaterilor s-a propus acordarea unui aviz favorabil. 

Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici - PLx 221/2012 a fost 

dezbătută de membrii comisiei în prezenţa reprezentanţilor Agenţiei Naţionale 

a Funcţionarilor Publici. 

 În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 

invitaţii. 

 În finalul dezbaterilor s-a propus acordarea unui aviz negativ. 

Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă privind exercitarea profesiei de logoped - PLx 

228/2012 a fost dezbătută de membrii comisiei în prezenţa reprezentanţilor 

Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 

 În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 

invitaţii. 

 În finalul dezbaterilor s-a propus acordarea unui aviz negativ. 

Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă privind statutul artistului în România, exercitarea 

profesiei de artist, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului 

Artiştilor din România - PLx 231/2012  a fost amânată, la solicitarea 

iniţiatorului, întrucât domnia sa nu a putut participa la dezbaterile din cadrul 

comisiei.  

 Propunerea de amânare a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

 În ziua de 14 iunie 2012, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi-

a desfăşurat lucrările începând cu ora 10.00, având pe ordinea de zi studiu 

individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de lucru a 

comisiei. 

 

 
5/6



Din numărul total al membrilor comisiei (25), în ziua de 13 iunie 2012 

au absentat domnul deputat Victor Paul Dobre (grup parlamentar PNL), 

doamna deputat Mariana Câmpeanu (grup parlamentar PNL), domnul deputat 

Ioan Narcis Chisăliţă (grup parlamentar PSD), doamna deputat Cristina 

Ancuţa Pocora (grup parlamentar PNL). 

Conform prevederilor art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Victor Paul Dobre a 

participat Ionuţ Stroe, în locul doamnei deputat Mariana Câmpeanu a 

participat domnul deputat Mircea Irimescu, iar în locul doamnei deputat 

Cristina Ancuţa Pocora a participat domnul deputat Mircea Cazan. 

Şi-au înregistrat prezenţa la dezbateri următorii deputaţi: Cornel Ghiţă, 

Ioan Cindrea şi Răzvan Ţurea – vicepreşedinţi, Adrian Solomon şi Kerekes 

Karoly – secretari, Nicolae Bănicioiu, Daniel Ionuţ Bărbulescu, Claudia 

Boghicevici, Ioan-Nelu Botiş, Dorel Covaci, Ileana Cristina Dumitrache, Florian 

Daniel Geantă, Ludovic Orban, Cosmin Mihai Popescu, Dan-Mircea Popescu, 

Nini Săpunaru, Marian Sârbu, Aurelia Vasile, Gelu Vişan, Samoil Vîlcu, Iulian 

Vladu, Ionuţ Stroe, Mircea Irimescu, Mircea Cazan. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (25), în ziua de 14 iunie 2012 

au absentat domnul deputat Victor Paul Dobre (grup parlamentar PNL), 

doamna deputat Mariana Câmpeanu (grup parlamentar PNL) şi domnul 

deputat Ioan Narcis Chisăliţă (grup parlamentar PSD). 

Şi-au înregistrat prezenţa la dezbateri următorii deputaţi: Cornel Ghiţă, 

Ioan Cindrea şi Răzvan Ţurea – vicepreşedinţi, Adrian Solomon şi Kerekes 

Karoly – secretari, Nicolae Bănicioiu, Daniel Ionuţ Bărbulescu, Claudia 

Boghicevici, Ioan-Nelu Botiş, Dorel Covaci, Ileana Cristina Dumitrache, Florian 

Daniel Geantă, Ludovic Orban, Cosmin Mihai Popescu, Dan-Mircea Popescu, 

Nini Săpunaru, Marian Sârbu, Aurelia Vasile, Gelu Vişan, Samoil Vîlcu, Iulian 

Vladu, Ionuţ Stroe, Mircea Irimescu, Mircea Cazan. 

 
  VICEPREŞEDINTE,    SECRETAR, 

Ioan Cindrea     Adrian Solomon 
 
Şef serviciu Elena Mesaroş 

Întocmit, 
Expert parlamentar Lidia Vlădescu 

 
6/6


		2012-06-27T11:02:59+0300
	Lidia G. Vladescu




