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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 19, 20 şi 21 iunie 2012 

 

În ziua de 19 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 sănătate şi familie.  

Comisiile au avut înscris pe ordinea de zi proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2010 pentru modificarea 

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

persoanelor cu handicap – PLx 679/2010. 

La dezbaterea proiectului de lege în şedinţa comună a celor două 

comisii au participat ca invitaţi:  

- d-na Denisa Pătraşcu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei 

şi Protecţiei Sociale  

- d-na Ana Maria Neagoe – director adjunct, Ministerul Muncii, Familiei 

şi Protecţiei Sociale 

- d-l Ion Dumitru – director, Casa Naţională de Pensii Publice. 

 

 În cadrul discuţiilor au fost prezentate amendamentele depuse de către 

doamnele deputat Claudia Boghicevici şi Cristina Pocora. 

 Doamna Secretar de Stat Denisa Pătraşcu a prezentat membrilor 

comisiilor punctul de vedere al Guvernului, transmis şi în scris, prin adresa 

nr.4118/DRP/12.06.2012, precizând că este necesară regândirea unor 

prevederi din OUG nr. 84/2010 care au determinat nemulţumiri în rândul 

persoanelor cu handicap şi a celor care se dedică îngrijirii acestora. De 



asemenea, au fost aduse unele corecţii în sensul eliminării contradicţiilor între 

diferite articole din lege. Totodată, s-a regândit sistemul de reevaluare a 

persoanelor cu handicap, intervenindu-se în sfera atribuţiilor Comisiei 

superioare, pornind de la faptul că prevederile iniţiale ale ordonanţei de 

urgenţă au creat dificultăţi în aplicare. 

 În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei cât şi 

invitaţii. 

 Supuse votului, o parte a amendamentelor au fost acceptate, iar o parte 

au fost respinse.  

 În finalul dezbaterilor membrii comisiilor au hotărât, cu majoritate de 

voturi pentru (o abţinere), adoptarea proiectului de lege cu amendamente 

admise şi respinse. Atât amendamentele admise şi respinse, cât şi motivele 

pentru care au fost susţinute sau respinse, se regăsec în raportul comun 

întocmit de cele două comisii. 

 

În ziua de 19 iunie 2012, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi-

a desfăşurat a doua parte a lucrărilor începând cu ora 16.00, având 

următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.113/2011 privind organizarea și funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru 

Plăţi și Inspecţie Socială - PLx 49/2012 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care 

reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială - PLx 59/2012 

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

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

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

Andrei "Ocrotitorul României" ca Sărbătoarea Creştinării Poporului Român - 

PLx 202/2012 

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

- Codul muncii, republicată - PLx 204/2012 
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6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.6/2012 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind 

organizarea și finanţarea rezidenţiatului - PLx 240/2012. 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-na Irina Alexe – şef departament Relaţia cu Parlamentul, Ministerul 

Administraţiei şi Internelor 

- d-na Mihaela Grecu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale. 

 

 Dezbaterile asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.113/2011 privind organizarea și funcţionarea Agenţiei 

Naţionale pentru Plăţi și Inspecţie Socială - PLx 49/2012 şi a proiectului de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.124/2011 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează 

acordarea de beneficii de asistenţă socială - PLx 59/2012 au fost amânate, la 

solicitarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 

 

 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care 

reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială - PLx 59/2012 a fost 

amânat pentru şedinţa următoare, întrucât au fost prezentate unele 

amendamente, iar membrii comisiei şi-au exprimat dorinţa ca acestea să fie 

studiate în detaliu.  

 

 Referitor la proiectul de Lege pentru completarea alin.(1) al art.134 din 

Legea nr.53/2003 - Codul muncii - PLx 719/2011, 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 s-a precizat că asupra lor s-a întocmit un 

raport comun, acesta fiind retrimis la comisie prin hotărârea plenului Camerei 

Deputaţilor.  
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 Membrii comisiei au solicitat amânarea dezbaterilor, pentru a fi invitat la 

dezbateri domnul deputat Victor Socaciu, în calitate de iniţiator al unuia dintre 

cele trei proiecte. 

 

 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.6/2012 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind 

organizarea și finanţarea rezidenţiatului - PLx 240/2012 a fost amânat pentru 

şedinţa următoare a comisiei. 

 

În ziua de 20 iunie 2012, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi-

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

amânate din şedinţa anterioară. 

  

 Asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială - 

PLx 59/2012 au avut loc dezbateri generale, urmând ca dezbaterea pe articole 

să aibă loc într-o şedinţă următoare a comisiei.  

 

 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.6/2012 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind 

organizarea și finanţarea rezidenţiatului - PLx 240/2012 a fost amânat, la 

solicitarea iniţiatorului. 

 

 În ziua de 21 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. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (25), în ziua de 19 iunie 2012 

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

doamna deputat Mariana Câmpeanu (grup parlamentar PNL), domnul deputat 
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Ioan Narcis Chisăliţă (grup parlamentar PSD) şi domnul deputat Nini 

Săpunaru (grup parlamentar PNL). 

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

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

participat Gheorghe Gabor, în locul doamnei deputat Mariana Câmpeanu a 

participat domnul deputat Bogdan Ţîmpău, iar în locul domnului deputat Nini 

Săpunaru a participat domnul deputat Daniel Budurescu. 

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, Cristina Ancuţa Pocora, Cosmin Mihai Popescu, 

Dan-Mircea Popescu, Marian Sârbu, Aurelia Vasile, Gelu Vişan, Samoil Vîlcu, 

Iulian Vladu, Gheorghe Gabor, Bogdan Ţîmpău, Daniel Budurescu. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (25), în zilele de 20 şi 21 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, Cristina Ancuţa Pocora, Cosmin Mihai Popescu, 

Dan-Mircea Popescu, Nini Săpunaru, Marian Sârbu, Aurelia Vasile, Gelu Vişan, 

Samoil Vîlcu, Iulian Vladu. 

 

  VICEPREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Răzvan Ţurea     Adrian Solomon 

 

 
 
Şef serviciu Elena Mesaroş 

Întocmit, 
Expert parlamentar Lidia Vlădescu 
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