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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 18, 19  şi 20 martie 2014 

 

În perioada 18 – 20 martie 2014, Comisia pentru muncă şi 

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

1. Proiect de Lege privind adoptarea de măsuri specifice în vederea 

dezvoltării comunităţilor sărace - PLx 93/2014 

2. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii - Plx 60/2014 

3. Propunere legislativă pentru modificarea art.83 din Legea nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice - Plx 79/2014 

4. Propunere legislativă privind protejarea și sprijinirea familiilor afectate 

de emisiile de substanţe nocive provenite din extracţiile de ţiţei din 

zona Suplacu de Barcău - Plx 59/2014 

5. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, 

educaţie și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist 

și cu tulburări de sănătate mintală asociate - Plx 50/2014 

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

nr.113/2013 privind unele măsuri bugetare și pentru modificarea și 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind 

instituţiile de credit și adecvarea capitalului - PLx 68/2014 



7. Proiect de Lege privind administrarea creanţelor bugetare reprezentând 

comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă - 

PLx 73/2014 

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

PLx 75/2014 

9. Proiect de Lege privind stabilirea plăţii unor despăgubiri în sarcina 

persoanelor condamnate definitiv pentru săvârșirea unor fapte împotriva 

persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată la data 

de 6 martie 1945 - PLx 548/2013 

10. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă - PLx 

214/2009. 

 

În data de 18 martie 2014 lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Florin Iordache, preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-na Ileana Ciutan – preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice 

- d-l Răzvan Filipescu – preşedintele Autorităţii Naţionale pentru 

Turism 

- d-l Mihai Albulescu – Secretar de Stat, Ministerul Economiei 

- d-l Ciprian Dragomir – Inspector general de Stat, Inspecţia Muncii 

- d-na Irina Alexe – chestor de poliţie, secretar general adjunct, 

Ministerul Afacerilor Interne 

- d-na Elena Iordache – director general adjunct, Ministerul Finanţelor 

Publice 

- d-na Georgeta Jugănaru – director, Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

- d-na Elena Tudor – director, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

- d-na Ileana Petre – director, Ministerul Justiţiei 

- d-l Fănel Mitea – director, Ministerul Finanţelor Publice 

- d-na Antoaneta Neagoe – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice 
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- d-na Casiana Dinu – inspector, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice  

- d-na Ioana Rusu – manager public, Autoritatea Naţională pentru 

Turism 

- d-l Oleg Pelivan – consilier juridic, Autoritatea Naţională pentru 

Turism 

- d-na Ana Popescu – preşedinte, Asociaţia Sutter 

- d-l Pierre Gagnoud – Asociaţia Emitenţilor Tichetelor de Masă 

- d-l Ştefan Botezatu – Asociaţia Emitenţilor Tichetelor de Masă 

- d-na Elena Pap – Asociaţia Emitenţilor Tichetelor de Masă 

- d-na Dana Sintejudean – Asociaţia Emitenţilor Tichetelor de Masă. 

 

 Proiectul de Lege privind adoptarea de măsuri specifice în vederea 

dezvoltării comunităţilor sărace - PLx 93/2014 a fost trimis comisiei pentru 

avizare, dezbaterea pe fond fiind de competenţa Comisiei pentru buget, 

finanţe şi bănci şi Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi (2 voturi împotrivă), avizarea favorabilă a proiectului 

de lege în forma prezentată de Senat.  

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii - Plx 60/2014 a fost respinsă 

de comisie, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă şi o abţinere). 

Motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea art.83 din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - Plx 79/2014 a fost 

respinsă de comisie, cu majoritate de voturi (o abţinere). Motivele 

respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 
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 Dezbaterile asupra propunerii legislative privind protejarea și 

sprijinirea familiilor afectate de emisiile de substanţe nocive provenite din 

extracţiile de ţiţei din zona Suplacu de Barcău - Plx 59/2014 au fost 

amânate, la solicitarea membrilor comisiei, pentru ca iniţiatorul să 

participe la dezbateri.  

 

 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.113/2013 privind unele măsuri bugetare și pentru 

modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.99/2006 privind instituţiile de credit și adecvarea capitalului - PLx 

68/2014 a fost trimis pentru dezbatere pe fond atât Comisiei pentru muncă 

şi protecţie socială, cât şi Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci.  

 În ceea ce priveşte obiectul de activitate al comisiei noastre, 

membrii comisiei noastre au hotărât, cu majoritate de voturi (6 voturi 

împotrivă), adoptarea proiectului de lege în forma prezentată. De 

asemenea, s-a hotărât întocmirea unui raport preliminar şi transmiterea 

acestuia Comisiei pentru buget, urmând ca raportul final să fie întocmit după 

finalizarea dezbaterilor şi în cadrul acestei comisii. 

 

 Proiectul de Lege privind administrarea creanţelor bugetare 

reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale 

de muncă - PLx 73/2014 a fost trimis pentru dezbatere pe fond atât 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, cât şi Comisiei pentru buget, 

finanţe şi bănci. 

 În urma finalizării dezbaterilor în cadrul celor două comisii, proiectul de 

lege a fost adoptat în forma prezentată de Senat, cu unanimitate de voturi. 

 

 Dezbaterile asupra proiectului de Lege privind exercitarea profesiei 

de bonă - PLx 75/2014 au fost amânate, la solicitarea iniţiatorilor, prezenţi 

la discuţii, pentru a fi reanalizate unele aspecte de tehnică legislativă. 
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 Proiectul de Lege privind stabilirea plăţii unor despăgubiri în sarcina 

persoanelor condamnate definitiv pentru săvârșirea unor fapte împotriva 

persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată la data de 

6 martie 1945 - PLx 548/2013 a fost trimis pentru dezbatere pe fond atât 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, cât şi Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi. 

 În urma finalizării dezbaterilor în cadrul celor două comisii, proiectul de 

lege a fost adoptat în forma prezentată de Senat, cu majoritate de voturi 

(un vot împotrivă şi 3 abţineri). 

 

 Dezbaterile asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă 

- PLx 214/2009 au fost amânate, la solicitarea membrilor comisiei, pentru 

a fi clarificate unele aspecte legate de amendamentele adoptate de 

Comisia pentru industrii, sesizată cu dezbaterea pe fond a proiectului, 

alături de comisia noastră. 

 

 Dezbaterile asupra propunerii legislative aflată la punctul 5 pe 

ordinea de zi au fost amânate pentru şedinţa următoare a comisiei. 

 

În data de 19 martie 2014 lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Florin Iordache, preşedintele comisiei. 

Comisia a avut pe ordinea de zi iniţiativa legislativă amânată în 

şedinţa anterioară a comisiei. 

 

 Astfel, în urma finalizării dezbaterilor, propunerea legislativă pentru 

modificarea și completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate 

integrate de sănătate, educaţie și sociale adresate persoanelor cu tulburări 

din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate - Plx 

50/2014 a fost respinsă de membrii comisiei, cu majoritate de voturi (6 

abţineri). 
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 Întrucât propunerea legislativă a fost trimisă pentru dezbatere pe fond 

atât Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, cât şi Comisiei pentru 

sănătate şi familie, membrii comisiei noastre au hotărât întocmirea unui 

raport preliminar şi transmiterea acestuia Comisiei pentru sănătate, urmând 

ca raportul final să fie întocmit după finalizarea dezbaterilor şi în cadrul 

acestei comisii. 

 

În ziua de 20 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. 

 

În zilele de 18, 19 şi 20 martie 2014 şi-au înregistrat prezenţa la 

lucrări toţi membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială (24): 

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, Grapini Maria, 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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