
 

 

  

Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din data de 25, 26 şi 27 octombrie 2011 

  

 

 În ziua de 25 octombrie 2011, Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările împreună cu Comisia pentru 

învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport începând cu ora 14.30, având pe 

ordinea de zi proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a 

adulţilor ( PLx. 75/2011). 

 

 Lucrările au fost conduse de domnul deputat Cristian Dumitrescu, 

preşedintele Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport.  

 

 La dezbateri au participat ca invitaţi: 

 - d-l Valentin Mocanu- secretar de stat, Ministerul Muncii, Familiei 

şi Protecţiei Sociale; 

 - d-l Andrei Kiraly- secretar de stat, Ministerul Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi Sportului; 

 - d-na Simona Bordeianu- consilier, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale; 

 - d-na Mihaela Udrea- director, Autoritatea Naţionala pentru 

Calificări. 

 

 Cele două comisii au fost învestite în comun pentru examinarea 

pe fond a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a 

adulţilor. 
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Asupra acestui proiect de lege, Comisia pentru invăţămînt, ştiinţă, 

tineret şi sport s-a pronunţat printr-un raport preliminar de respingere, 

iar Comisia pentru muncă şi protecţie socială, printr-un raport de 

adoptare cu amendamente. 

 Întrucât reprezentanţii celor două ministere au exprimat opinii 

diferite asupra acestui proiect de lege, s-a propus o amânare de o 

săptămână pentru ca cele două ministere să vină cu un punct de vedere 

comun. Supusă la vot, propunerea de amânare a fost acceptată  cu 

majoritate de voturi ( 16 voturi împotrivă). 

 

 

 În ziua de 26 octombrie 2011, Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 9.30, având 

următoarea ordine de zi: 

 

1. Proiect de Lege privind protecţia minorilor ai căror părinţi sunt 

plecaţi la muncă în străinătate- PLx 374/2009; 

2. Proiect de Lege privind instituirea ajutorului financiar lunar pentru 

persoanele din fostele localităţi necooperativizate în perioada 

comunistă, care au livrat la fondul centralizat al statului, prin 

sistemul de contractări şi achiziţii, produse animaliere şi 

agroalimentare- PLx 76/2011; 

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

53/2003- Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare- 

Plx 544/2011. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi: 

- d-l Valentin Mocanu- secretar de stat, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale; 
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- d-na Doina Pârcălabu, preşedintele Casei Naţionale de Pensii 

Publice; 

- d-l Dumitru Cojoc, director, Ministerul Finanţelor Publice; 

- d-na Cristina Cuculas, şef-serviciu, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale; 

- d-na Ioana Hanganu, consilier, Ministerul Finanţelor Publice. 

  

Proiectul de Lege privind protecţia minorilor ai căror părinţi sunt 

plecaţi la muncă în străinătate a fost amânat, solicitându-se prezenţa 

doamnei ministru Anca Boagiu, în calitate de iniţiator. Propunerea de 

amînare a fost votată cu majoritate de voturi( un vot împotrivă). 

 

Proiectul de Lege privind instituirea ajutorului financiar lunar pentru 

persoanele din fostele localităţi necooperativizate în perioada 

comunistă, care au livrat la fondul centralizat al statului, prin sistemul 

de contractări şi achiziţii, produse animaliere şi agroalimentare a fost 

dezbătut în prezenţa domnului senator Emilian Frâncu, în calitate de 

iniţiator. În urma finalizării dezbaterilor, proiectul de lege a fost respins 

cu majoritate de voturi( 9 voturi împotrivă şi o abţinere). Motivele 

respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

53/2003- Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare a fost 

adoptat de Senat în temeiul art.75 alin. (2) teza a III-a din Constituţia 

României, republicată, adoptare tacită. Supus dezbaterii, proiectul de 

lege a fost respins cu majoritate de voturi ( 8 voturi împotrivă). 

 

În ziua de 27 octombrie 2011,  Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 9.30, având 

pe ordinea de zi studiu individual asupra iniţiativelor legislative ce se 

află pe agenda de lucru a comisiei. 
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Din numărul total al membrilor comisiei (27), în zilele de 25 şi 27 

octombrie 2011 a absentat domnul deputat Ioan Narcis Chisăliţă (Grup 

parlamentar PSD). 

Au fost prezenţi următorii deputaţi: Victor Paul Dobre- preşedinte, 

Claudia Boghicevici, Ioan Cindrea şi Răzvan Ţurea- vicepreşedinţi, 

Adrian Solomon şi Kerekes Karoly- secretari, Nicolae Bănicioiu, Daniel 

Ionuţ Bărbulescu, Ioan- Nelu Botiş, Mariana Câmpeanu, Dorel Covaci, 

Ileana Cristina Dumitrache, Florian Daniel Geantă, Cornel Ghiţă, Ludovic 

Orban, Pal Arpad, Cristina Ancuţa Pocora, Dan Mircea Popescu, Cosmin 

Mihai Popescu, Vasile Silviu Prigoană, Nini Săpunaru, Marian Sârbu, 

Aurelia Vasile, Gelu Vişan, Samoil Vâlcu, Iulian Vladu. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (27) în ziua de 26 octombrie 

2011 a absentat domnul deputat Ioan Narcis Chisăliţă (grup 

parlamentar PSD). 

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

Deputaţilor, republicat, în locul doamnei deputat Claudia Boghicevici 

(grup parlamentar PD-L) a participat domnul deputat Marius Gondor, în 

locul domnului deputat Daniel Ionuţ Bărbulescu (grup parlamentar PD-

L) a participat domnul deputat Marius Spânu, în locul doamnei deputat 

Cristina Ancuţa Pocora( grup parlamentar PNL) a participat domnul 

deputat Daniel Budurescu, în locul domnului deputat Marian Sârbu ( 

grup parlamentar Progresist) a participat domnul deputat Eugen 

Nicolicea şi în locul domnului deputat Gelu Vişan ( grup parlamentar PD-

L) a participat între orele 9.30- 10.15 domnul deputat Adrian Niţu, şi 

ulterior domnul deputat Vasile Gherasim. 

Au fost prezenţi următorii deputaţi: Victor Paul Dobre- preşedinte, 

, Ioan Cindrea şi Răzvan Ţurea- vicepreşedinţi, Adrian Solomon şi 

Kerekes Karoly- secretari, Nicolae Bănicioiu,  Ioan- Nelu Botiş, Mariana 

Câmpeanu, Dorel Covaci, Ileana Cristina Dumitrache, Florian Daniel 

Geantă, Cornel Ghiţă, Ludovic Orban, Pal Arpad, Dan Mircea Popescu, 
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Cosmin Mihai Popescu, Vasile Silviu Prigoană, Nini Săpunaru,  Aurelia 

Vasile,  Samoil Vâlcu, Iulian Vladu. 

 

 

 

 

   PREŞEDINTE,                                         SECRETAR, 

Victor Paul DOBRE                                Adrian SOLOMON             

 

 

 

Şef-serviciu,                                                          

Elena Mesaroş   

 
                                                                                    Întocmit, 

       Consilier parlamentar Monica Rallu Curta                           
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