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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din 12, 13 şi 14 februarie 2013 

 

 

În perioada 12 - 14 februarie 2013, Comisia pentru muncă şi 

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

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

nr.81/2012 pentru modificarea Legii nr.303/2004 privind statutul 

judecătorilor și procurorilor, precum și pentru modificarea art.136 din 

Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară - PL-x 7/2013 

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

nr.92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului și 

cercetării, precum și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute în 

hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 

decembrie 2013 - PL-x 9/2013 

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

nr.93/2012 privind înfiinţarea, organizarea și funcţionarea Autorităţii de 

Supraveghere Financiară - PL-x 10/2013  

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

nr.50/2012 privind reglementarea reîncadrării personalului de 

specialitate medico-sanitar redistribuit din unităţile sanitare propuse 

pentru reorganizare în cămine de bătrîni, la unităţile sanitare care își 

reiau activitatea - PL-x 16/2013 



5. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.73 alin.(3) din 

Legea nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, 

republicată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.35 

din 16/01/2006 - PL-x 19/2013 

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

nr.5/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind 

înfiinţarea, organizarea și funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate 

- PL-x 22/2013. 

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Florin Iordache, 

preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Florin Moţiu – Secretar de Stat, Ministerul Justiţiei 

- d-l Horia Georgescu – preşedinte, Agenţia Naţională de Integritate 

- d-na Anca Iordache – director, Ministerul Finanţelor Publice 

- d-l Mihai Cucu – consilier, Ministerul Justiţiei 

- d-na Alina Barbu – consilier, Ministerul Justiţiei 

- d-na Veronica Chicea – consilier, Ministerul Sănătăţii 

- d-na Camelia Leizeriuc – consilier, Ministerul Sănătăţii. 

 

 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.81/2012 pentru modificarea Legii nr.303/2004 privind 

statutul judecătorilor și procurorilor, precum și pentru modificarea art.136 

din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară - PL-x 7/2013 a fost 

dezbătut de membrii comisiei în prezenţa reprezentanţilor Ministerului 

Justiţiei. 

 În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 

invitaţii. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma 
prezentată. 
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 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul 

învăţământului și cercetării, precum și în ceea ce privește plata sumelor 

prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 

ianuarie-31 decembrie 2013 - PL-x 9/2013 a fost dezbătut în prezenţa 

reprezentanţilor Ministerului Finanţelor Publice. 

 În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 

invitaţii. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi,  avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
 

 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.93/2012 privind înfiinţarea, organizarea și funcţionarea 

Autorităţii de Supraveghere Financiară - PL-x 10/2013 a fost dezbătut în 

prezenţa reprezentanţilor Ministerului Finanţelor Publice.  

 În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 

invitaţii. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege cu 
amendamente. 
 

 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.50/2012 privind reglementarea reîncadrării personalului de 

specialitate medico-sanitar redistribuit din unităţile sanitare propuse 

pentru reorganizare în cămine de bătrîni, la unităţile sanitare care își reiau 

activitatea - PL-x 16/2013 a fost dezbătut în prezenţa reprezentanţilor 

Ministerului Sănătăţii. 

 În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 

invitaţii. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (4 abţineri), avizarea favorabilă a proiectului de lege 
în forma prezentată de Senat. 
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 Dezbaterile asupra proiectului de Lege pentru modificarea și 

completarea art.73 alin.(3) din Legea nr.7/2006 privind statutul 

funcţionarului public parlamentar, republicată, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr.35 din 16/01/2006 - PL-x 19/2013 au fost 

amânate, la solicitarea membrilor comisiei, pentru a cere un punct de 

vedere al Guvernului asupra iniţiativei legislative. 

 Proiectul de lege a fost trimis pentru dezbatere pe fond Comisiei 

pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 

 

 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.5/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 

privind înfiinţarea, organizarea și funcţionarea Agenţiei Naţionale de 

Integritate - PL-x 22/2013 a fost dezbătut în prezenţa reprezentanţilor 

Ministerului Justiţiei şi Agenţiei Naţionale de Integritate. 

 Proiectul de lege a fost trimis pentru dezbatere pe fond Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât 
adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Guvern, urmând ca 
întocmirea raportului comun să se finalizeze după dezbaterea acestuia şi 
în cadrul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 
 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (29), în ziua de 12 februarie 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, Horga 

Vasile, Kerekes Károly, Niculae Aurel, Nistor Marioara, Pardău Dumitru, 
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Sefer Cristian-George, Stativă Irinel-Ioan, Stoica Mihaela, Suciu Vasile-

Daniel, Teodorescu Ioan Viorel, Tudorie Violeta. 

 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (29), în zilele de 13 şi 14 februarie 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, Iane 

Daniel, Kerekes Károly, Niculae Aurel, 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 
 

 

 

 

 
Şef serviciu Elena Mesaroş 

Întocmit, 
Expert parlamentar Lidia Vlădescu 
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