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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

PROCES-VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din 2 şi 3 aprilie 2014 

 

În zilele de 2 – 3 aprilie 2014, Comisia pentru muncă şi protecţie 

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

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

Independenţei ca zi de sărbătoare naţională - PLx 721/2011 

2. Propunere legislativă privind declararea zilei de 10 Mai - sărbătoare 

naţională - Plx 609/2013  

3. Propunere legislativă pentru declararea zilei de 10 mai - Ziua 

Declarării Independenţei României - Plx 616/2013  

4. Proiect de Lege privind organizarea și exercitarea profesiei de bonă - 

PLx 75/2014  

5. Proiect de Lege privind înfiinţarea Regiei Autonome "Administraţia 

Canalului Siret-Bărăgan" - PLx 127/2014 

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2014 

pentru modificarea și completarea Legii nr.122/2006 privind azilul în 

România și a Ordonanţei Guvernului nr.44/2004 privind integrarea 

socială a străinilor care au dobândit o formă de protecţie sau un 

drept de ședere în România, precum și a cetăţenilor statelor 

membre ale Uniunii Europene și Spaţiului Economic European - PLx 

132/2014  

 

 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12115


7. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - 

Libera circulaţie a cetăţenilor Uniunii Europene și a familiilor 

acestora: cinci acţiuni pentru a produce rezultate notabile - COM 

(2013) 837. 

 

În data de 2 aprilie 2014, lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Florin Iordache, preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-na Irina Cajal – Secretar de Stat, Ministerul Culturii şi 

Patrimoniului Naţional 

- d-na Irina Alexe – chestor de poliţie, secretar general adjunct, 

Ministerul Afacerilor Interne 

- d-l Horia Rogoveanu – secretar I, Ministerul Afacerilor Externe. 

 

 Referitor la proiectul de Lege privind consacrarea zilei de 10 mai - 

Ziua Independenţei ca zi de sărbătoare naţională - PLx 721/2011, în 

cadrul discuţiilor s-a precizat că acesta a fost retrimis comisiei de la Plen, 

în vederea reexaminării. În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei 

au hotărât, cu unanimitate de voturi, menţinerea soluţiei iniţiale, de 

respingere a proiectului de lege, şi întocmirea unui raport suplimentar în 

acest sens. 

 

 Propunerea legislativă privind declararea zilei de 10 Mai - sărbătoare 

naţională - Plx 609/2013 a fost respinsă de membrii comisiei, cu 

unanimitate de voturi. Motivele respingerii se regăsesc în raportul 

comisiei. 

 

 Dezbaterile asupra propunerii legislative pentru declararea zilei de 

10 mai - Ziua Declarării Independenţei României - Plx 616/2013, au fost 

amânate, la solicitarea membrilor comisiei. 
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 Dezbaterile asupra proiectului de Lege privind organizarea și 

exercitarea profesiei de bonă - PLx 75/2014 au fost amânate, la solicitarea 

membrilor comisiei, întrucât, în cursul dezbaterilor din Subcomisia pentru 

protecţia copilului, au fost puse în discuţie unele aspecte care necesită 

lămuriri suplimentare şi analizarea lor de către Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 

 

 Proiectul de Lege privind înfiinţarea Regiei Autonome "Administraţia 

Canalului Siret-Bărăgan" - PLx 127/2014, a fost trimis comisiei pentru 

avizare, dezbaterea pe fond fiind de competenţa Comisiei pentru 

agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi Comisiei 

pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma 

prezentată de Senat. 

 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.1/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.122/2006 privind 

azilul în România și a Ordonanţei Guvernului nr.44/2004 privind integrarea 

socială a străinilor care au dobândit o formă de protecţie sau un drept de 

ședere în România, precum și a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii 

Europene și Spaţiului Economic European - PLx 132/2014 a fost trimis 

comisiei pentru avizare, dezbaterea pe fond fiind de competenţa Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi,  avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma 

prezentată. 

 

 Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Libera 

circulaţie a cetăţenilor Uniunii Europene și a familiilor acestora: cinci 

acţiuni pentru a produce rezultate notabile - COM (2013) 837 a fost 
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trimisă Comisiei pentru muncă şi protecţie socială în vederea examinării 

fondului. 

 În cadrul discuţiilor s-a spus că dreptul cetăţenilor UE, precum și al 

membrilor familiilor lor, de a circula și de a locui în orice ţară din UE, 

reprezintă una dintre cele patru libertăţi fundamentale consacrate în 

legislaţia UE. Condiţiile și limitările privind dreptul cetăţenilor UE de a 

circula și de a locui liber pe teritoriul Uniunii sunt stabilite în Directiva 

2004/38/CE. Drepturile specifice ale lucrătorilor sunt prevăzute în 

Regulamentul (UE) nr. 492/2011, iar drepturile cetăţenilor mobili ai UE în 

ceea ce privește securitatea socială sunt reglementate la nivelul UE de 

Regulamentele (UE) nr. 883/2004 și 987/2009. 

 În contextul pieţei unice, libera circulaţie a lucrătorilor are efecte 

pozitive asupra economiilor și a pieţelor forţei de muncă. Cele patru 

libertăţi fundamentale, care sunt legate în mod indisolubil, crează 

condiţiile necesare unei alocări mai eficiente a resurselor în cadrul UE. 

Libera circulaţie a cetăţenilor UE stimulează creșterea economică, 

oferindu-le cetăţenilor posibilitatea de a călători, studia și lucra în 

străinătate, iar angajatorilor, posibilitatea de a recruta dintr-o bază mai 

largă de talente.  

 Legislaţia UE conţine o serie de garanţii solide menite să sprijine 

statele membre în combaterea cazurilor de abuz și fraudă. Este 

responsabilitatea statelor membre să utilizeze pe deplin aceste garanţii, 

iar Comisia le sprijină eforturile în acest sens. 

 Aceste garanţii se referă la: 

- Lupta împotriva cazurilor de abuz și de fraudă în temeiul directivei 

- Restricţiile privind libera circulaţie în temeiul directivei pentru motive 

de ordine publică 

- Refuzarea intrării sau expulzarea unei persoane pe motive de ordine 

publică sau de siguranţă publică 

- Combaterea fraudei și a erorilor în domeniul coordonării securităţii 

sociale 

 Pentru a ajuta autorităţile naţionale și locale să aplice în mod 

eficient normele UE privind libera circulaţie și să utilizeze fondurile 
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disponibile pe teren, Comisia prezintă cinci acţiuni concrete care sunt puse 

în aplicare împreună cu statele membre: 

1. Sprijinirea statelor membre în lupta împotriva căsătoriilor de 

convenienţă. 

2. Sprijinirea autorităţilor în privinţa aplicării normelor UE privind 

coordonarea securităţii sociale. 

3. Soluţionarea problemelor legate de incluziunea socială. 

4. Găsirea de soluţii pentru nevoile autorităţilor locale prin promovarea 

schimbului de bune practici. 

5. Sprijinirea autorităţilor locale în ceea ce privește aplicarea pe teren a 

normelor UE privind libera circulaţie. 

 Statele membre și instituţiile UE au responsabilitatea comună de a 

garanta dreptul la liberă circulaţie, inclusiv prin dezminţirea percepţiilor 

publice care nu se bazează pe fapte sau pe realităţi economice. În 

exercitarea acestei responsabilităţi, autorităţile naţionale pot conta pe 

sprijinul Comisiei, pe baza abordării și prin intermediul celor cinci acţiuni 

expuse în documentul supus dezbaterilor. 

Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui proiect de opinie 

favorabil, care va fi transmis Comisiei pentru afaceri europene a Camerei 

Deputaţilor şi, spre informare, Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor 

şi Departamentului de studii parlamentare şi politici U.E., potrivit 

procedurilor stabilite prin HCD nr.11/2011. 

 

În ziua de 3 aprilie 2014, 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 săptămâna următoare. 

 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (24) în zilele de 2 şi 3 aprilie 2014 a absentat doamna deputat 

Plumb Rovana (grup parlamentar PSD) - ministru. 
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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, 

Condurăţeanu Andrei-Răzvan, Covaci Dorel, Delureanu Virgil, Dumitrache 

Ileana-Cristina, Galan Constantin, Iane Daniel, Kerekes Károly, Orban 

Ludovic, Sefer Cristian-George, Stativă Irinel-Ioan, Stoica Mihaela, 

Teodorescu Ioan Viorel, Tudorie Violeta. 

 

  
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

 Florin Iordache    Mihăiţă Găină 

      

 
 
 
 

 
 
 
Întocmit, 
Expert parlamentar Lidia Vlădescu 
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