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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

PROCES-VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din 16, 17 şi 18 aprilie 2013 

 

În perioada 16 – 18 aprilie 2013, Comisia pentru muncă şi 

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

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.7/2013 privind modificarea unor acte normative din 

domeniul sănătăţii - PLx 102/2013 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din 

sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte 

normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare - PLx 85/2013 

3. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.279/2005 

privind ucenicia la locul de muncă - PLx 94/2013 

4. Cererea de reexaminare a Legii pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a 

adulţilor - PLx 75/2011. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Florin Iordache, 

preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

• d-na Georgeta Bratu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vâstnice 



• d-l Ion Ghizdeanu – preşedintele Comisiei Naţionale de Prognoză 

• d-l Gabriel Ispas – secretar general adjunct, Ministerul Educaţiei 

Naţionale 

• d-l Fănel Mitea - director general, Ministerul Finanţelor Publice 

• d- Stelică Drăgulin – director general, Ministerul Afacerilor Interne 

• d-l Nicolae Postăvaru – director general adjunct, Autoritatea 

Naţională pentru Calificări  

• d-na Tania Grigore – director, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vâstnice 

• d-na Georgeta Toma – şef serviciu Ministerul Finanţelor Publice 

• d-na Oana Iacob – şef serviciu Ministerul Finanţelor Publice 

• d-na Mihaela Udrea –consilier Autoritatea Naţională pentru Calificări 

• d-na Mihaela Cristea – expert Ministerul Finanţelor Publice. 

 

 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.7/2013 privind modificarea unor acte normative din 

domeniul sănătăţii - PLx 102/2013 a fost avizat favorabil de membrii 

comisiei, cu unanimitate de voturi. 

 

 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul 

bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, 

precum și unele măsuri fiscal-bugetare - PLx 85/2013 a fost transmis 

pentru dezbatere pe fond Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi 

Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 

 În cadrul discuţiilor au fost formulate amendamente care, supuse 

votului, au fost acceptate de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. 

De asemenea, au fost formulate unele amendamente care, supuse votului, 

au fost respinse. Toate amendamentele se regăsesc în raportul preliminar 

întocmit şi transmis Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, urmând ca 

raportul comun să fie întocmit după finalizarea dezbaterilor şi în cadrul 

acestei comisii. 
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 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii 

nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă - PLx 94/2013 a fost 

dezbătut în prezenţa reprezentanţilor Ministerului Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.  

 În cadrul discuţiilor au fost formulate amendamente care, supuse 

votului, au fost acceptate de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. 

De asemenea, au fost formulate amendamente care, supuse votului, au 

fost respinse. Toate amendamentele se regăsesc în raportul comisiei, care 

a fost acceptat de membrii comisiei cu unanimitate de voturi. 

 

 Cererea de reexaminare a Legii pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a 

adulţilor - PLx 75/2011 a fost transmisă Comisiei pentru învăţământ, 

ştiinţă, tineret şi sport şi Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, pentru 

dezbatere pe fond. 

 În cadrul discuţiilor s-a menţionat că această lege a fost transmisă 

spre promulgare Preşedintelui României la data de 3 noiembrie 2011. 

 În conformitate cu dispoziţiile art.77 alin.(2) din Constituţia României, 

republicată, Preşedintele României a formulat cererea de reexaminare 

asupra legii transmisă spre promulgare, pentru următoarele considerente:  

1. prevederi ale actului normativ adoptat de Parlament nu sunt 

corelate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare.  

2. legea adoptată de Parlament şi transmisă spre promulgare elimină 

atribuţii ale Autorităţii Naţionale pentru Calificări, instrumentele sale de 

coordonare a activităţii de autorizare fiind astfel suprimate. 

 3. regimul sancţionator pentru nerespectarea standardelor de calitate 

de către furnizorii de formare profesională este mult mai blând decât în 

forma anterioară a actului normativ.  

 4. legea transmisă spre promulgare este formulată într-un mod 

ambiguu, neclar şi vag, conţinând contradicţii, omisiuni şi texte de natură a 

da naştere la interpretări şi abuzuri. 
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 În urma reanalizării textului legii, membrii Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială au considerat că se impun unele amendamente, faţă de 

textul adoptat iniţial de Parlament, care vizează atât corelarea actului 

normativ cu evoluţia legislaţiei, cu noile denumiri ale instituţiilor, cât şi 

corectarea unor erori materiale şi reformulări pentru claritatea textului şi 

respectarea normelor de tehnică legislativă.  

 Astfel, în urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea cererii de reexaminare formulată de 

Preşedintele României şi adoptarea legii cu amendamente. Acestea se 

regăsesc în raportul preliminar întocmit, care va fi transmis Comisiei pentru 

învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, urmând ca raportul comun să fie 

întocmit după finalizarea dezbaterilor şi în cadrul acestei comisii.  

 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (28) în zilele de 16, 17 şi 18 aprilie 2013 a absentat doamna 

deputat Maria Grapini (grup parlamentar PC) - ministru. 

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, Axente Ioan, Baltă Mihai, Boghicevici Claudia, Calotă 

Florică Ică, Ciobanu Liliana, Condurăţeanu Andrei-Răzvan, Covaci Dorel, 

Dobre Mircea-Titus, Dumitrache Ileana-Cristina, Galan Constantin, Grapini 

Maria, Iane Daniel, Kerekes Károly, Nistor Marioara, Pardău Dumitru, 

Sefer Cristian-George, Stativă Irinel-Ioan, Stoica Mihaela, Suciu Vasile-

Daniel, Teodorescu Ioan Viorel, Tudorie Violeta. 

  

  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Florin Iordache     Mihăiţă Găină 

 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Expert parlamentar Lidia Vlădescu 
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