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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 27, 28, 29 şi 30 mai 2013 

 

În perioada 27 – 30 mai 2013, Comisia pentru muncă şi protecţie 

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

1. Întâlnirea membrilor comisiei cu domnul Codrin Scutaru, Secretar de 

Stat în Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 

Vârstnice  

2. Proiect de Lege privind acordarea unor drepturi persoanelor care nu 

mai au cetăţenia română, dar care au fost persecutate din motive 

politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum 

și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri – PLx 

150/2013 

3. Proiect de Lege privind consacrarea zilei de 10 mai - Ziua 

Independenţei ca zi de sărbătoare naţională - PLx 721/2011 

4. Proiect de Lege pentru abrogarea Cap.IV (art.17-26) din Legea 

nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi și instituţii publice, 

raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri și 

respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar 

Internaţional - PLx 109/2012. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Florin Iordache, 

preşedintele comisiei. 

 



La dezbateri au participat ca invitaţi:  

 d-l Codrin Scutaru - Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familie, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

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

Familie, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

 d-l Pietro Pavoni – director, Ministerul Afacerilor Externe 

 d-l Nicu Popescu – consilier superior, Ministerul Finanţelor Publice 

 d-na Elena Cobuz – jurist, Sindicatul Cadrelor Militare 

Disponibilizate. 

 

 Întâlnirea membrilor comisiei cu domnul Codrin Scutaru, Secretar de 

Stat în Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 

Vârstnice a avut ca teme: 

 identificarea unor soluţii de majorare a alocaţiei de stat pentru 

copii, începând cu anul 2014;  

 problemele cu care se confruntă sistemul de asistenţă socială din 

România; 

 neregulile constatate în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Prahova.  

 Domnul Secretar de Stat Codrin Scutaru a prezentat  membrilor 

comisiei măsurile întreprinse de minister pentru a rezolva situaţia 

conflictuală apărută în judeţul Prahova, ca urmare a încălcării legii de 

către preşedintele Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap. 

 De asemenea, în cadrul discuţiilor a fost prezentată, pe scurt, o 

analiză a sistemului de asistenţă socială din România, precum şi stadiul 

legislaţiei subsecvente. 

 Membrii comisiei au adresat întrebări domnului Secretar de Stat, 

referitoare la stadiul elaborării proiectului de lege pentru modificarea Legii 

nr.448/2006 privind persoanele cu handicap, finanţarea serviciilor sociale, 

mărirea indicatorului social de referinţă, ocuparea posturilor din sistemul 

de asistenţă socială, solicitând răspunsuri cât mai detaliate. 
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 Domnul Secretar de Stat a răspuns întrebărilor, iar întâlnirea s-a 

încheiat cu promisiunea elaborării unui material care să cuprindă măsurile 

preconizate la problemele ridicate în cadrul dezbaterilor. 

 

 Proiectul de Lege privind acordarea unor drepturi persoanelor care 

nu mai au cetăţenia română, dar care au fost persecutate din motive 

politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și 

celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri – PLx 150/2013 a 

fost dezbătut în prezenţa reprezentanţilor Ministerului Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerului Afacerilor 

Externe. 

 În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei cât şi 

invitaţii. În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi (o abţinere), adoptarea proiectului de lege cu 

amendamente. Acestea sunt redate în raportul comisiei.  

 

 Proiectul de Lege privind consacrarea zilei de 10 mai - Ziua 

Independenţei ca zi de sărbătoare naţională - PLx 721/2011 a fost 

amânat, la solicitarea membrilor comisiei. 

 În cadrul discuţiilor s-a subliniat semnificaţia istorică a zilei de 10 

mai şi importanţa ei pentru ţara noastră. Membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să se solicite un nou punct de vedere al Guvernului 

cu privire la implicaţiile bugetare ale aplicării prevederilor din proiectul de 

lege. 

 

 Proiectul de Lege pentru abrogarea Cap.IV (art.17-26) din Legea 

nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi și instituţii publice, 

raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri și 

respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar 

Internaţional - PLx 109/2012 a fost amânat, la solicitarea membrilor 

comisiei. 
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Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (28) în perioada 27-30 mai 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, 

Delureanu Virgil, Dobre Mircea-Titus, Dumitrache Ileana-Cristina, Galan 

Constantin, Iane Daniel, Kerekes Károly, Nistor Marioara, 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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