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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor comisiei din 8, 9 şi 10 octombrie 2013 

 

În perioada 8 – 10 octombrie 2013, Comisia pentru muncă şi 

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

1. Proiect de Lege privind constituirea Fondului social pentru acordarea 

de ajutor suplimentar familiilor şi persoanelor singure, cu venituri 

reduse şi care utilizează gaze naturale, păcură sau alţi combustibili 

lichizi pentru încălzirea locuinţei- Plx 469/2010. 

2. Proiect de Lege privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de 

învăţământ superior - Plx 319/2013. 

3. Propunere de Recomandare a Consiliului cu privire la măsurile de 

integrare efectivă a romilor în statele member COM (2013) 460. 

4. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului în 

ceea ce priveşte alocarea financiară din Fondul social European 

pentru anumite state membre – COM (2013) 560. 

 

La dezbateri a participat ca invitat, din partea Ministerului Muncii, 

Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - d-na Georgeta Bratu 

– Secretar de Stat. 

 

În data de 8 octombrie 2013, lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Florin Iordache, preşedinte al comisiei. 



 

Proiectul de Lege privind constituirea Fondului social pentru 

acordarea de ajutor suplimentar familiilor şi persoanelor singure, cu 

venituri reduse şi care utilizează gaze naturale, păcură sau alţi 

combustibili lichizi pentru încălzirea locuinţei - PLx 469/2010, are ca obiect 

de reglementare constituirea Fondului social pentru acordarea de ajutor 

suplimentar familiilor şi persoanelor singure, cu venituri reduse şi care 

utilizează gaze naturale, păcură sau alţi combustibili lichizi pentru 

încălzirea locuinţei, pentru realizarea unei destinaţii precise a sumelor 

colectate în acest sens. Fondul social se va constitui din sumele 

reprezentând sponzorizări ale producătorilor interni şi distribuitorilor de 

gaze naturale, de petrol şi de energie electrică. Acest proiect de lege a 

fost respins de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. Motivele 

respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

 Proiectul de Lege privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de 

învăţământ superior - Plx 319/2013, are ca obiect de reglementare modul 

de  efectuare a stagiului pentru absolvenţii de învătământ superior 

angajaţi la debutul în profesie, facând  excepţie profesiile  pentru care 

modalitatea de efectuare a stagiului este reglementată prin legi speciale. 

Proiectul de lege a fost amânat. 

 

Propunere de Recomandare a Consiliului cu privire la măsurile de 

integrare efectivă a romilor în statele membre COM (2013) 460. Urmare a 

celor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui 

proiect de opinie favorabil. 

 

Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului în ceea 

ce priveşte alocarea financiară din Fondul social European pentru anumite 

state membre – COM (2013) 560. Urmare a celor prezentate în cadrul 
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discuţiilor, membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au hotărât, 

cu unanimitate de voturi, întocmirea unui proces verbal favorabil. 

 
În zilele de 9 şi 10 octombrie 2013, 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 a comisiei. 
 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (27), în zilele de 8, 9 şi 10 octombrie 2013 a absentat doamna 

deputat Grapini Maria (grup parlamentar PC) – ministru. 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Florin 

Iordache – 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, Sefer Cristian-George, Stativă 

Irinel-Ioan, Stoica Mihaela, Suciu Vasile-Daniel, Teodorescu Ioan Viorel, 

Tudorie Violeta. 

  

 
  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

Florin Iordache     Mihăiţă Găină 
 

 

 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Decebal Stănescu 
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