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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

PROCES-VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din 15, 16 şi 17 aprilie 2014 

 

 

În perioada 15 – 17 aprilie 2014, Comisia pentru muncă şi 

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

1. Întâlnirea membrilor comisiei cu doamna Daniela Juravlea, director 

al Direcţiei generale Persoane cu Handicap din cadrul Ministerului 

Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice general  

2. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind 

protecţia și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap  

- Plx 62/2014 

3. Proiect de Lege privind organizarea și exercitarea profesiei de bonă  

- PLx 75/2014 

4. Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.8 din Legea 

nr.218/2002 privind organizarea și funcţionarea Poliţiei Române  

- PLx 169/2014 

5. Proiect de Lege privind crearea Companiei Regionale a Munţilor 

Apuseni - PLx 171/2014. 

 

În data de 15 aprilie 2014, lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Florin Iordache, preşedintele comisiei. 

 



În cadrul şedinţei au avut loc dezbateri asupra proiectului de Lege 

privind organizarea și exercitarea profesiei de bonă - PLx 75/2014, iar 

membrii comisiei au propus amânarea dezbaterilor pe articole pentru 

şedinţa următoare a comisiei. 

 

În data de 16 aprilie 2014, lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Florin Iordache, preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-na Daniela Juravlea – director, Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice  

- d-na Elena Tudor – director, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice  

- d-na Cristina Cuculas – şef serviciu, Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

- d-na Casiana Dinu – inspector, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 

 

 Dezbaterile au început cu propunerea legislativă pentru modificarea 

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

cu handicap - Plx 62/2014, care a fost transmisă pentru dezbatere pe fond 

atât Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cât şi Comisiei pentru 

sănătate şi familie. 

 În urma finalizării discuţiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi (2 abţineri), respingerea propunerii legislative, 

urmând ca raportul comun să fie întocmit după finalizarea dezbaterilor şi 

în cadrul Comisiei pentru sănătate şi familie. 

 

 Proiectul de Lege privind organizarea și exercitarea profesiei de bonă 

- PLx 75/2014 a fost adoptat de membrii comisiei cu amendamente, cu 

unanimitate de voturi. Amendamentele, admise şi respinse, se regăsesc în 

raportul comisiei. 
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 Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.8 din Legea 

nr.218/2002 privind organizarea și funcţionarea Poliţiei Române - PLx 

169/2014 a fost trimis comisiei pentru avizare, dezbaterea pe fond fiind 

de competenţa Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi (2 voturi împotrivă),  avizarea favorabilă a proiectului 

de lege în forma prezentată de Senat. 

  

 Proiectul de Lege privind crearea Companiei Regionale a Munţilor 

Apuseni - PLx 171/2014 a fost trimis comisiei pentru avizare, dezbaterea 

pe fond fiind de competenţa Comisiei pentru industrii şi servicii şi Comisiei 

pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea negativă a proiectului de lege. 
 

În finalul lucrărilor, doamna Daniela Juravlea, director al Direcţiei 

generale Persoane cu Handicap din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a făcut o prezentare a Strategiei 

privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi 2014-2020  - 

Politicile sociale - de la „reabilitarea” individului la reformarea societăţii, 

care continuă și dezvoltă demersul iniţiat de precedenta strategie 

naţională, în baza evaluării rezultatelor implementării  acesteia și în acord 

cu obligaţiile asumate prin documentele organizaţiilor internaţionale și 

europene la care România este parte. 

 Domnia sa a precizat că în România, aprox. 700.000 de persoane - 

respectiv un procent de 3,71 din totalul populaţiei - sunt înregistrate ca 

beneficiare ale sistemului de protecţie socială specială, adică a politicilor  

naţionale de egalitate a şanselor, de prevenire şi de tratament ale 

handicapului, în vederea participării efective a persoanelor cu handicap în 

viaţa comunităţii, respectând drepturile şi îndatoririle ce revin părinţilor şi 

tutorilor, realizarea unei politici naţionale de egalitate a şanselor, în 

vederea participării efective a persoanelor cu handicap în viaţa 

comunităţii. 
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Scopul strategiei este de a  contura o platformă de gândire și 

acţiune politică, menită să determine creșterea calităţii vieţii persoanelor 

cu dizabilităţi, pe linia autonomiei, securităţii, demnităţii, deciziei și 

responsabilităţii personale prin: 

 situarea persoanei cu dizabilităţi și a drepturilor sale cetăţenești în 

centrul  reglementărilor  legislative; 

 îmbunătăţirea  organizării și a calităţii  serviciilor; 

 gestionarea efectivă, credibilă și transparentă a resurselor.  

 Strategia preia, în coordonatele sale esenţiale, viziunea propusă de 

Strategia europeană pentru persoanele cu dizabilităţii 2010 – 2020 „Un 

angajament reînnoit pentru o Europă fără bariere”, care valorifică la 

rândul său potenţialul combinat al prevederilor Cartei drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene, ale Tratatului privind funcţionarea 

Uniunii Europene și al Convenţiei Naţiunilor Unite privind drepturile 

persoanelor cu dizabilităţi.  

 Punctul de pornire îl constituie principiile afirmate de Convenţia ONU 

privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi: 

 respectarea demnităţii inalienabile, a autonomiei individuale, inclusiv a 

libertăţii de a face propriile alegeri şi a autonomiei personale;  

 nediscriminarea;  

 participarea şi integrarea deplină şi efectivă în societate; 

 respectul pentru diversitate şi acceptarea persoanelor cu dizabilităţi ca 

parte a diversităţii  umane şi a umanităţii;  

 egalitatea de şanse;  

 accesibilitatea;  

 egalitatea între bărbaţi şi femei; 

 respectul pentru capacităţile de dezvoltare ale copiilor cu dizabilităţi şi 

respectul pentru dreptul copiilor cu dizabilităţi de a-şi păstra 

identitatea. 

 Referitor la rolul pe care îl are Direcţia Protecţia Persoanelor cu 

Dizabilităţi din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 

Persoanelor Vârstnice, doamna director a spus că aceasta supraveghează 

aplicarea normelor juridice naţionale și internaţionale în domeniu, având 
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atribuţii speciale privind implementarea Convenţiei Organizatiei Naţiunilor 

Unite privind persoanele cu dizabilităţi. 

 Politicile sociale în favoarea persoanelor cu dizabilităţi, în perioada  

2014-2020, au direcţii strategice care se referă la accesibilitate, 

participare, egalitate, ocuparea forţei de muncă, educaţie și formare, 

protecţie socială, sănătate şi acţiune externă. Au fost prezentate 

obiectivele-cheie şi obiectivele specifice pentru fiecare direcţie în parte, 

aşa cum au fost ele stabilite prin Strategia privind incluziunea socială a 

persoanelor cu dizabilităţi 2014-2020 - Politicile sociale - de la 

„reabilitarea” individului la reformarea societăţii. 

 Înscriindu-se în cadrul mai larg al eforturilor privind dezvoltarea 

durabilă a societăţii româneşti, Strategia stă la baza elaborării Planului 

Naţional în domeniu, a planurilor şi programelor anuale, la toate nivelele 

de decizie.   

Au fost prezentate elementele care concură la transpunerea în 

practică a Strategiei, respectiv: 

- sensibilizarea şi informarea 

- colectarea şi monitorizarea datelor 

- mecanismele de implementare. 

Autorităţile publice, reprezentate prin specialiștii acestora, sunt 

responsabile de crearea şi funcţionarea mecanismelor de implementare a 

obiectivelor strategice prin: 

- sistemul de planificare, decizie şi colaborare şi monitorizare la nivel 

central;  

- participarea cetăţenească;   

- parteneriatul public-privat; 

- instituţionalizarea practicilor novatoare (integrarea bunelor practici 

la nivel de sistem); 

- resursele utilizate: 

o sociale (ONG-uri din domeniu, organizaţii de părinţi);  

o culturale - reţele locale de întrajutorare;    

o economice (întreprinderile sociale s.a.);   

o umane (profesionişti, voluntari);  
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o organizaţionale - tehnici moderne de conducere şi 

management, reţele de formare specifică pentru crearea 

competenţelor necesare;  

o financiare - fonduri interne (bugetul de stat, bugete locale, 

donaţii şi sponsorizări de la persoane fizice şi juridice s.a.), 

fonduri rambursabile şi nerambursabile, din surse externe. 

 Reuşita implementării Strategiei Naţionale privind incluziunea socială 

a persoanelor cu dizabiltăţi 2014-2020 presupune transparenţă, 

predictibilitate, sustenabilitate financiară şi participarea activă a tuturor  

celor implicaţi  în promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi. 

 În finalul discuţiilor, membrii comisiei au formulat întrebări la care 

au primit răspuns din partea doamnei director Daniela Juravlea, urmând 

ca acestea să facă obiectul unui material întocmit de către minister, care 

va fi transmis în scris membrilor comisiei. 

 

În ziua de 17 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 15 şi 16 aprilie 2014 au absentat doamna deputat 

Plumb Rovana (grup parlamentar PSD) – ministru şi doamna deputat 

Anastase Roberta Alma (grup parlamentar PDL). 

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, Anton Marin, 

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, Tudorie Violeta. 
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Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (24) în ziua de 17 aprilie 2014 au absentat doamna deputat Plumb 

Rovana (grup parlamentar PSD) – ministru, doamna deputat Anastase 

Roberta Alma (grup parlamentar PDL) şi doamna deputat Dumitrache 

Ileana Cristina (grup parlamentar PSD). 

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, Anton Marin, 

Axente Ioan, Baltă Mihai, Boghicevici Claudia, Condurăţeanu Andrei-

Răzvan, Covaci Dorel, Delureanu Virgil, Galan Constantin, Iane Daniel, 

Kerekes Károly, Orban Ludovic, Sefer Cristian-George, Stativă Irinel-Ioan, 

Stoica Mihaela, Tudorie Violeta. 

 

  
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

 Florin Iordache    Mihăiţă Găină 

      

 
 
 
 

 
 
 
Întocmit, 
Expert parlamentar Lidia Vlădescu 
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