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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 5, 6, 7 şi 8 mai 2014 

 

 

În perioada 5 – 8 mai 2014, Comisia pentru muncă şi protecţie 

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

1. Proiect de Lege privind constituirea Fondului social pentru acordarea 

de ajutor suplimentar familiilor şi persoanelor singure, cu venituri 

reduse şi care utilizează gaze naturale, păcură sau alţi combustibili 

lichizi pentru încălzirea locuinţei - PLx 469/2010 

2. Propunere legislativă privind aplicarea unor drepturi ale personalului 

diplomatic şi consular - Plx 609/2011 

3. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea 

nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii - Plx 279/2013 

4. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea 

nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii - Plx 490/2013 

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

modificat de Legea 40/2011 - Plx 410/2013 

6. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și 

studenţilor - PLx 440/2013 

7. Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 

nr.72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și 

studenţilor - Plx 604/2013 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11921


8. Propunere legislativă pentru modificarea art.4 din Legea nr.416/2001 

privind venitul minim garantat, cu modificările și completările 

ulterioare - Plx 465/2013 

9. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.44/1994 privind 

veteranii de război precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor 

de război, republicată - Plx 467/2013 

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

către personalul plătit din fonduri publice - PLx 528/2013 

11. Propunere legislativă pentru modificarea art.165 din Legea nr.263 din 

16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, 

modificată și completată - Plx 620/2013 

12. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea 

forţei de muncă - Plx 643/2013 

13. Propunere legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de 

dietetician - Plx 188/2014 

14. Propunere legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de 

dietetician - Plx 202/2014 

15. Propunere de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind 

instituirea unei platforme europene pentru intensificarea cooperării în 

materie de prevenire și descurajare a muncii nedeclarate (Text cu 

relevanţă pentru SEE) - COM (2014) 221 

16. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - 

Bilanţul Strategiei Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă 

și favorabilă incluziunii - COM (2014) 130. 

 

În data de 5 mai 2014, lucrările au fost conduse de domnul deputat 

Florin Iordache, preşedintele comisiei. 
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La dezbateri au participat ca invitaţi:  

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

Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

- d-na Simona Bordeianu – director, Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

- d-l Alexandru Şonea – consilier, Ministerul Educaţiei Naţionale. 

 

 Proiectul de Lege privind constituirea Fondului social pentru 

acordarea de ajutor suplimentar familiilor şi persoanelor singure, cu 

venituri reduse şi care utilizează gaze naturale, păcură sau alţi 

combustibili lichizi pentru încălzirea locuinţei - PLx 469/2010 a fost 

retrimis, de către plenul Camerei Deputaţilor, Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială şi Comisiei pentru industrii şi servicii, în vederea 

reexaminării fondului.  

 În urma reluării şi finalizării dezbaterilor, membrii comisiei noastre 

au hotărât, cu unanimitate de voturi, menţinerea soluţiei iniţiale, de 

respingere a proiectului de lege. Raportul comun suplimentar va fi 

întocmit după finalizarea dezbaterilor în cadrul Comisiei pentru industrii şi 

servicii. 

 

 Propunerea legislativă privind aplicarea unor drepturi ale 

personalului diplomatic şi consular - Plx 609/2011 a fost retrimisă, de 

către plenul Camerei Deputaţilor, în vederea reexaminării fondului.  

În urma reluării dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, menţinerea soluţiei de respingere a propunerii 

legislative, exprimată în raportul de înlocuire depus în data de 

21.11.2013. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

53/2003 modificat de Legea 40/2011 - Plx 410/2013 a fost retrimisă, de 

către plenul Camerei Deputaţilor, în vederea reexaminării fondului. 
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În urma reluării dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de de voturi, menţinerea soluţiei iniţiale, de respingere a 

propunerii legislative, exprimată în raportul depus în data de 13.11.2013. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenţilor - 

PLx 440/2013 a fost retrimisă, de către plenul Camerei Deputaţilor, 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru învăţământ, 

ştiinţă, tineret şi sport, în vederea reexaminării fondului. 

În urma reluării şi finalizării dezbaterilor, membrii celor două Comisii 

au hotărât, cu unanimitate de voturi, menţinerea soluţiei iniţiale, de 

respingere a propunerii legislative, exprimată în raportul comun depus în 

data de 05.02.2014. 

 

 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii 

nr.72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenţilor - 

Plx 604/2013 a fost retrimisă, de către plenul Camerei Deputaţilor, 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru învăţământ, 

ştiinţă, tineret şi sport, în vederea reexaminării fondului. 

 În urma reluării şi finalizării dezbaterilor, membrii comisiei noastre 

au hotărât, cu unanimitate de voturi, menţinerea soluţiei iniţiale, de 

respingere a propunerii legislative. Raportul comun suplimentar va fi 

întocmit după finalizarea dezbaterilor în cadrul Comisiei pentru 

învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea art.4 din Legea 

nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările 

ulterioare - Plx 465/2013 a fost retrimisă, de către plenul Camerei 

Deputaţilor, în vederea reexaminării fondului. 

În urma reluării dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi (o abţinere), menţinerea soluţiei iniţiale, de 

respingere a propunerii legislative, exprimată în raportul depus în data de 

11.12.2013. 
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 Propunerea legislativă privind exonerarea de la plată a unor sume 

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

retrimisă, de către plenul Camerei Deputaţilor, în vederea reexaminării 

fondului. 

În urma reluării dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, menţinerea soluţiei iniţiale, de respingere a 

propunerii legislative, exprimată în raportul depus în data de 03.02.2014. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea art.165 din Legea nr.263 

din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, 

modificată și completată - Plx 620/2013 a fost retrimisă, de către plenul 

Camerei Deputaţilor, în vederea reexaminării fondului. 

În urma reluării dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, menţinerea soluţiei iniţiale, de respingere a 

propunerii legislative, exprimată în raportul depus în data de 17.02.2014. 

 

 Propunerea legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de 

dietetician - Plx 188/2014 şi propunerea legislativă privind organizarea și 

exercitarea profesiei de dietetician - Plx 202/2014 au fost trimise comisiei 

noastre pentru avizare, dezbaterea pe fond fiind de competenţa Comisiei 

pentru sănătate şi familie. 

 Dezbaterile asupra celor două iniţiative au fost amânate, la 

solicitarea reprezentanţilor Ministerului Sănătăţii, întrucât punctul de 

vedere al Guvernului nu a fost finalizat. Supusă votului, propunerea de 

amânare a fost acceptată de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. 

 

 Dezbaterile asupra propunerii de Decizie a Parlamentului European 

şi a Consiliului privind instituirea unei platforme europene pentru 

intensificarea cooperării în materie de prevenire și descurajare a muncii 

nedeclarate - COM (2014) 221 şi Comunicării Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul 

Regiunilor - Bilanţul Strategiei Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, 

 
5/8



durabilă și favorabilă incluziunii - COM (2014) 130 au fost amânate, la 

solicitarea membrilor comisiei, pentru o şedinţă ulterioară. 
 

 

 

În data de 6 mai 2014, lucrările au fost conduse de domnul deputat 

Florin Iordache, preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-na Otilia Sava – Secretar de Stat, Ministerul Apărării Naţionale 

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

Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

- d-na Simona Bordeianu – director, Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

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

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea 

nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii - Plx 279/2013 a fost 

retrimisă, de către plenul Camerei Deputaţilor, în vederea reexaminării 

fondului. 

În urma reluării dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi (un vot împotrivă), menţinerea soluţiei iniţiale, de 

respingere a propunerii legislative, exprimată în rapoartele depuse în 

07.10.2013 şi 21.11.2013. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea 

nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii - Plx 490/2013 a fost 

retrimisă, de către plenul Camerei Deputaţilor, în vederea reexaminării 

fondului. 

În urma reluării dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, menţinerea soluţiei iniţiale, de respingere a 

propunerii legislative, exprimată în raportul depus în data de 12.12.2013. 
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 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.44/1994 privind 

veteranii de război precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de 

război, republicată - Plx 467/2013 a fost retrimisă, de către plenul 

Camerei Deputaţilor, în vederea reexaminării fondului. 

În urma reluării dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, menţinerea soluţiei iniţiale, de respingere a 

propunerii legislative, exprimată în raportul depus în data de 11.12.2013. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea forţei 

de muncă - Plx 643/2013 a fost retrimisă, de către plenul Camerei 

Deputaţilor, în vederea reexaminării fondului. 

În urma reluării dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, menţinerea soluţiei iniţiale, de respingere a 

propunerii legislative, exprimată în raportul depus în data de 14.02.2014. 

 

În zilele de 7 şi 8 mai 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 numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (24) în ziua de 5 mai 2014, au absentat doamna deputat Plumb 

Rovana (grup parlamentar PSD) – ministru, doamna deputat Anastase 

Roberta Alma (grup parlamentar PDL) şi doamna deputat Dumitrache 

Ileana Cristina (grup parlamentar PSD). 

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, Galan Constantin, Iane Daniel, 

Kerekes Károly, Orban Ludovic, Sefer Cristian-George, Stativă Irinel-Ioan, 

Stoica Mihaela, Tudorie Violeta. 
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Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (24) în zilele de 6, 7 şi 8 mai 2014, au absentat doamna deputat 

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

Dumitrache Ileana Cristina (grup parlamentar PSD). 

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, Anton Marin, Axente Ioan, Baltă Mihai, Boghicevici Claudia, 

Condurăţeanu Andrei-Răzvan, Covaci Dorel, Delureanu Virgil, 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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