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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 25, 26, 27 şi 28 august 2014 

 
 
În perioada 25 – 28 august 2014, Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Propunere legislativă pentru modificarea art.331 din Legea 

nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și 
stimularea ocupării forţei de muncă - Plx 626/2013 

2. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forţei de 
muncă - Plx 205/2014 

3. Propunere legislativă privind instituirea unor măsuri de protectie 
și susţinere a elevilor încadraţi în muncă pe perioada vacanţei de 
vară - Plx 215/2014 

4. Propunere legislativă privind instituirea asistentului responsabil de 
relaţia cu cetăţenii vârstnici - Plx 232/2014 

5. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru 
transportul intern - Plx 259/2014 

6. Elaborarea şi adoptarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 

 
În data de 25 august 2014, lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Florin Iordache, preşedintele comisiei. 
 



 În cadrul şedinţei au avut loc dezbateri asupra proiectului de 
Regulament de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru muncă şi 
protecţie socială.  
 

În data de 26 august 2014, lucrările au fost conduse de domnul 
deputat Florin Iordache, preşedintele comisiei. 
 

Propunerea legislativă pentru modificarea art.331 din Legea 
nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea 
ocupării forţei de muncă - Plx 626/2013, a fost retrimisă comisiei de către 
plenul Camerei Deputaţilor, în vederea reexaminării. 
 În urma finalizării discuţiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (un vot împotrivă), respingerea iniţiativei legislative. 
Motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 
 
 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forţei de muncă - 
Plx 205/2014 a fost respinsă de membrii comisiei, cu majoritate de voturi 
(3 voturi împotrivă şi o abţinere). Motivele respingerii se regăsesc în 
raportul comisiei. 
 
 Propunerea legislativă privind instituirea unor măsuri de protectie și 
susţinere a elevilor încadraţi în muncă pe perioada vacanţei de vară - Plx 
215/2014, a fost respinsă de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. 
Motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 
 

În data de 27 august 2014, lucrările au fost conduse de domnul 
deputat Florin Iordache, preşedintele comisiei. 

 
 Propunerea legislativă privind instituirea asistentului responsabil de 
relaţia cu cetăţenii vârstnici - Plx 232/2014 a fost trimisă pentru dezbatere 
pe fond atât Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cât şi Comisiei 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. 
 În urma finalizării discuţiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, respingerea iniţiativei legislative, urmând ca 
raportul comun să fie întocmit după finalizarea dezbaterilor şi în cadrul 
Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. 
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 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul 
intern - Plx 259/2014, a fost trimisă pentru dezbatere pe fond atât 
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cât şi Comisiei pentru 
transporturi şi infrastructură. 
 În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea iniţiativei legislative. 
Motivele respingerii se regăsesc în raportul comun întocmit. 
 

În ziua de 28 august 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 în sesiunea parlamentară 

septembrie – decembrie 2014. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (23) în zilele de 25, 26, 27 şi 28 august 2014 au absentat doamna 
deputat Plumb Rovana (grup parlamentar PSD) – ministru, domnul 
deputat Anton Marin (neafiliat) şi domnul deputat Orban Ludovic (grup 
parlamentar PNL). 

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, Axente Ioan, 
Baltă Mihai, Boghicevici Claudia, Condurăţeanu Andrei-Răzvan, Covaci 
Dorel, Delureanu Virgil, Dumitrache Ileana-Cristina, Galan Constantin, 
Iane Daniel, Kerekes Károly, Sefer Cristian-George, Stativă Irinel-Ioan, 
Stoica Mihaela, Tudorie Violeta. 

  
 
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

 Florin Iordache    Mihăiţă Găină 

      

 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 

 
3/3


		2014-09-08T12:25:43+0300
	Lidia G. Vladescu




