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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

PROCES-VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din 25, 26, 27 şi 28 martie 2013 

 

În perioada 25 – 28 martie 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.14/2013 privind modificarea și completarea Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011 - PLx 81/2013  

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

nr.80/2012 privind echivalarea titlurilor de medic specialist eliberate de 

Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă și Statele Unite ale Americii - 

PLx 82/2013  

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

nr.91/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative din 

domeniul sănătăţii - PLx 89/2013 

4. Cererea de reexaminare a Legii pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a 

adulţilor - PLx    75/2011  

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

nr.83/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2002 

privind egalitatea de șanse și de tratament între bărbaţi și femei - PLx 

76/2013 

6. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 

privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forţei 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11790


de muncă și pentru modificarea Legii nr.116/2002 privind prevenirea și 

combaterea marginalizării sociale - PLx 79/2013 

7. Diverse 

- analizarea solicitării de înfiinţare a unei subcomisii 

- alegerea membrilor în cadrul Subcomisiei pentru protecţia copilului 

- prezentarea unui Memorandum intern privind evenimentul 

„Parlamentul Tinerilor”, din perioada 17-19 mai 2013. 

 

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 Vârstnice  

- d-l Răzvan Vulcănescu – Subsecretar de Stat, Ministerul Sănătăţii 

- d-na Cristina Icociu – Secretar general, Ministerul Educaţiei 

Naţionale 

- d-na Margareta Ivan – director, Autoritatea Naţională pentru 

Calificări 

- d-l Sorin Botezatu – director, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.14/2013 privind modificarea și completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011 - PLx 81/2013 a fost avizat favorabil de membrii 
comisiei, cu unanimitate de voturi, în forma prezentată. 
 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.80/2012 privind echivalarea titlurilor de medic specialist 
eliberate de Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă și Statele Unite ale 
Americii - PLx 82/2013 a fost avizat favorabil de membrii comisiei, cu 
unanimitate de voturi, în forma prezentată de Guvern. 
 

 

 

 
2/4



 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.91/2012 pentru modificarea și completarea unor acte 

normative din domeniul sănătăţii - PLx 89/2013 a fost avizat favorabil de 

membrii comisiei, cu unanimitate de voturi, cu un amendament, care se 

regăseşte în avizul comisiei. 

 

 Dezbaterile asupra cererii de reexaminare a Legii pentru modificarea 

şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.129/2000 privind formarea 

profesională a adulţilor – PLx 75/2011 au fost amânate, la solicitarea 

reprezentanţilor celor trei instituţii implicate în aplicarea legii, respectiv 

Ministerul Educaţiei Naţionale, Autoritatea Naţională pentru Calificări şi 

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 

 

 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.83/2012 pentru modificarea și completarea Legii 

nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între bărbaţi și 

femei - PLx 76/2013 a fost trimis pentru dezbatere pe fond la două 

comisii, respectiv Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia 

pentru egalitate de şanse între femei şi bărbaţi. 

 În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar transmis 

de către Comisia pentru egalitate de şanse între femei şi bărbaţi, de 

adoptare a proiectului de lege cu amendamente. 

 În urma finalizării discuţiilor, membrii Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea 

proiectului de lege cu amendamente, prezentate în raportul comun al celor 

două comisii. 

 

 Dezbaterile asupra proiectului de Lege pentru modificarea și 

completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și 

stimularea ocupării forţei de muncă și pentru modificarea Legii 

nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale - PLx 

79/2013 au fost amânate, întrucât Guvernul nu s-a pronunţat asupra 

amendamentelor transmise pentru punct de vedere. 
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 Referitor la ultimul punct de pe ordinea de zi, a fost prezentată 

solicitarea doamnei deputat Claudia Boghicevici, de înfiinţare a unei 

subcomisii având ca scop elaborarea unui proiect legislativ de modificare a 

Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap, în colaborare cu reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 

 De asemenea, a fost prezentată Subcomisia pentru protecţia 

copilului, precizându-se că aceasta este înfiinţată din anul 2009. 

 Membrii comisiei au amânat discuţiile, urmând ca fiecare grup 

parlamentar reprezentat în comisie să nominalizeze câte o persoană în 

aceste subcomisii, dezbaterile fiind reluate ulterior. 

 Referitor la Memorandumul intern privind evenimentul „Parlamentul 

Tinerilor”, din perioada 17-19 mai 2013, s-a stabilit transmiterea agendei 

de lucru către toţi membrii comisiei, urmând ca parlamentarii care doresc 

să participe la acest eveniment să confirme prezenţa ulterior. 

 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (29) în zilele de 25, 26, 27 şi 28 martie 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 

 
 
 
Întocmit, 
Expert parlamentar Lidia Vlădescu 
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