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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 19 şi 20 septembrie 2012 

 

În zilele de 19 şi 20 septembrie 2012, Comisia pentru muncă şi 

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

1. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.44/1994 cu 

modificările şi completările ulterioare privind veteranii de război, 

precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război - Plx 

98/2011 

2. Propunere legislativă privind consacrarea zilelor de 21 martie (Newruz) 

şi 6 mai (Kâdârlez) - Plx 561/2011 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.15 din 

Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social - Plx 575/2011 

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

nr.19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea 

reducerilor salariale - PLx  295/2012 

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

nr.15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul 

asigurărilor sociale de sănătate și al finanţelor publice - PLx 293/2012 

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

nr.17/2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor 

contribuţii de asigurări sociale de sănătate – PLx 294/2012 
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7. 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 

8. 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 

9. 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 Georgeta Bratu - Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale 

- d-na Laura Bologa - şef Departament relaţia cu Parlamentul, Ministerul 

Sănătăţii 

- d-l Laurenţiu Alexandrescu – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice 

- d-na Denisa Saru – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice 

- d-na Doina Lica – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.44/1994 cu 

modificările şi completările ulterioare privind veteranii de război, precum şi 

unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război - Plx 98/2011 a fost 

amânată întrucât, în urma supunerii la vot, nu s-a putut lua o decizie, fiind 

paritate de voturi.  

 

 Propunerea legislativă privind consacrarea zilelor de 21 martie 

(Newruz) şi 6 mai (Kâdârlez) - Plx 561/2011 a fost respinsă de membrii 

comisiei, cu unanimitate de voturi. 
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Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.15 din 

Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social - Plx 575/2011 a fost 

respinsă de membrii comisiei, cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă). 

 

 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în 

domeniul asigurărilor sociale de sănătate și al finanţelor publice - PLx 

293/2012, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.17/2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor 

contribuţii de asigurări sociale de sănătate – PLx 294/2012 şi proiectul de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2012 

privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale - 

PLx  295/2012 au fost trimise pentru dezbatere pe fond atât Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială, cât şi Comisiei pentru buget, finanţe şi 

bănci. Membrii comisiei noastre au hotărât, cu majoritate de voturi, 

adoptarea celor trei proiecte de lege în forma prezentată, urmând ca 

rapoartele comune să fie întocmite după finalizarea dezbaterilor şi în 

cadrul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 

 

 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 a fost avizat favorbail de membrii comisiei, cu unanimitate de 

voturi, în forma prezentată de Senat. 

 

 Propunerea 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 a fost avizată negativ de 

membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. 
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 Propunerea legislativă privind abrogarea Legii nr.220/2011 pentru 

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

sănătăţii - Plx 281/2012 a fost avizată negativ de membrii comisiei, cu 

unanimitate de voturi. 

 
Din numărul total al membrilor comisiei (23) în zilele de 19 şi 20 

septembrie 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: Cornel Ghiţă, Dan-

Mircea Popescu 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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