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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 27, 28, 29 şi 30 august 2012 

 

 

În perioada 27-30 august 2012, Comisia pentru muncă şi protecţie 

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

1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor - PLx 

75/2011 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2011 

pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu privire la eliberarea, 

gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate 

pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război - PLx 

145/2011 

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

nr.36/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări 

sociale de sănătate - PLx 384/2010 

4. 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 

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

nr.124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
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care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială - PLx 

59/2012 

6. Proiect de Lege privind administrarea fondului de pensii de către 

patronate şi sindicate - PLx 119/2012 

7. Proiect de Lege privind administrarea fondului de şomaj de către 

patronate şi sindicate - PLx 120/2012 

8. Proiect de Lege privind înfiinţarea, organizarea și funcţionarea 

Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi - PLx 199/2012 

9. Propunere legislativă privind statutul artistului în România, exercitarea 

profesiei de artist, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Ordinului Artiştilor din România - Plx 231/2012 

10. 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 

11. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.8/2012 pentru stabilirea unor măsuri financiare - PLx 

255/2012 

12. Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 

nr.264/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii - Plx 270/2012 

13. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.514/28 nov.2003 pentru organizarea și exercitarea profesiei de 

consilier juridic - Plx 276/2012 

14. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici și a Legii nr.35/2008 

pentru alegerea Camerei Deputaţilor și a Senatului și pentru 

modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea 

autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice 

locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali 

- Plx 277/2012 
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15. Propunere legislativă privind abrogarea Legii nr.220/2011 pentru 

modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii - Plx 281/2012. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Dan Mircea Popescu, 

vicepreşedinte al comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi: 

- d-na Mariana Câmpeanu – Ministru, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale 

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

Familiei şi Protecţiei Sociale 

- d-l Valentin Tănase – consilier, Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii 

 

 Dezbaterile asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.129/2000 privind formarea 

profesională a adulţilor - PLx 75/2011 au fost amânate. 

 

 Dezbaterile asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.8/2011 pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu 

privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de 

călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de 

război - PLx 145/2011 au fost amânate, la solicitarea membrilor comisiei, 

pentru a participa la dezbateri un secretar de stat de la Ministerul 

Transporturilor şi Infrastructurii. 

 

 Dezbaterile asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.36/2010 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi 

indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate - PLx 384/2010 au fost 

amânate, la solicitarea membrilor comisiei, pentru a participa la dezbateri 

un secretar de stat de la Ministerul Sănătăţii. 
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 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 au fost 

amânate pentru ca Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale să 

prezinte unele informaţii suplimentare asupra unor aspecte puse în 

discuţie de către membrii comisiei. 

 

 Referitor la 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, au fost prezentate de către doamna ministru 

Mariana Câmpeanu o serie de amendamente. Supuse votului, acestea au 

fost acceptate de membrii comisiei.  

 În finalul dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât adoptarea 

proiectului de lege cu amendamente. Acestea se regăsesc în raportul 

comisiei. 

 

 Proiectul de Lege privind administrarea fondului de pensii de către 

patronate şi sindicate - PLx 119/2012 şi proiectul de Lege privind 

administrarea fondului de şomaj de către patronate şi sindicate - PLx 

120/2012 au fost respinse de către membrii comisiei. 

 

 Proiectul de Lege privind înfiinţarea, organizarea și funcţionarea 

Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi - PLx 199/2012 a 

fost respins de către membrii comisiei. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.514/28 nov.2003 pentru organizarea și exercitarea profesiei de 

consilier juridic - Plx 276/2012 a fost respinsă de membrii comisiei. 
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 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 primit un 

aviz negativ din partea membrilor comisiei. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici și a Legii nr.35/2008 

pentru alegerea Camerei Deputaţilor și a Senatului și pentru modificarea și 

completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 și a Legii 

nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali - Plx 277/2012 a fost avizată 

negativ de membrii comisiei. 

  

 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.8/2012 pentru stabilirea unor măsuri financiare - PLx 

255/2012 a fost avizată favorabil de membrii comisiei. 

 

 Au fost amânate dezbaterile asupra următoarelor proiecte aflate pe 

ordinea de zi, la solicitarea membrilor comisiei, pentru a participa la 

dezbateri un secretar de stat de la Ministerul Sănătăţii: 

- 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 

- Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 

nr.264/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii - Plx 270/2012  

- Propunerea legislativă privind abrogarea Legii nr.220/2011 pentru 

modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii - Plx 281/2012.  
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Din numărul total al membrilor comisiei (23), în ziua de 27 august 

2012 au absentat domnul deputat Ioan Narcis Chisăliţă (grup parlamentar 

PSD) şi domnul deputat Ludovic Orban (grup parlamentar PNL). 

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

Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Ludovic Orban a 

participat doamna deputat Lucia Ana Varga. 

Şi-au înregistrat prezenţa următorii deputaţi: Dan Mircea Popescu, 

Cornel Ghiţă şi Răzvan Ţurea – vicepreşedinţi, Adrian Solomon şi Kerekes 

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

Boghicevici, Ioan-Nelu Botiş, Mariana Câmpeanu, Dorel Covaci, Victor Paul 

Dobre, Ileana Cristina Dumitrache, Florian Daniel Geantă, Cristina-Ancuţa 

Pocora, Cosmin Mihai Popescu, Nini Săpunaru, Aurelia Vasile, Gelu Vişan, 

Samoil Vîlcu, Iulian Vladu, Lucia Ana Varga. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (23), în zilele de 28-30 

august 2012 au absentat domnul deputat Ioan Narcis Chisăliţă (grup 

parlamentar PSD) şi doamna deputat Mariana Câmpeanu (grup 

parlamentar PNL). 

Şi-au înregistrat prezenţa următorii deputaţi: Dan Mircea Popescu, 

Cornel Ghiţă şi Răzvan Ţurea – vicepreşedinţi, Adrian Solomon şi Kerekes 

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

Boghicevici, Ioan-Nelu Botiş, Dorel Covaci, Victor Paul Dobre, Ileana 

Cristina Dumitrache, Florian Daniel Geantă, Ludovic Orban, Cristina-

Ancuţa Pocora, Cosmin Mihai Popescu, Nini Săpunaru, Aurelia Vasile, Gelu 

Vişan, Samoil Vîlcu, Iulian Vladu. 

  

  VICEPREŞEDINTE,   SECRETAR, 
Dan Mircea Popescu    Adrian Solomon 

 

 

 
Şef serviciu Elena Mesaroş 

Întocmit, 
Expert parlamentar Lidia Vlădescu 
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