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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 8, 9 şi 10 aprilie 2014 

 

În perioada 8 – 10 aprilie 2014, Comisia pentru muncă şi protecţie 

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

1. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

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

handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare -  

PLx 412/2013 

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 folosirea limbajului semnelor române şi 

limbajului mimico-gestual oficial prin interpret autorizat - PLx 112/2014 

4. Propunere legislativă pentru declararea zilei de 10 mai - Ziua Declarării 

Independenţei României - Plx 616/2013 

5. Propunere legislativă pentru completarea dispoziţiilor Legii-cadru 

nr.284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului 

plătit din fonduri publice - Plx 51/2014 

6. Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de bonă - PLx 75/2014. 

 

În data de 8 aprilie 2014, lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Florin Iordache, preşedintele comisiei. 

 



La dezbateri au participat ca invitaţi:  

• d-na Irina Sanda Cajal – Subsecretar de Stat, Ministerul Culturii 

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

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

• d-l Cornel Frimu – consilier, Ministerul Culturii 

• d-na deputat Camelia Margareta Bogdănici – iniţiator plx 412/2013. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

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

handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare - PLx 

412/2013 a fost transmisă pentru dezbatere pe fond atât Comisiei pentru 

muncă şi protecţie socială cât şi Comisiei pentru sănătate şi familie. 

 În cadrul dezbaterilor, membrii comisiei au luat în discuţie atât 

propunerea legislativă cât şi raportul preliminar transmis de către Comisia 

pentru sănătate şi familie, de adoptare a iniţiativei legislative cu 

amendamente. 

 În urma finalizării discuţiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea propunerii legislative cu amendamente, 

altele decât cele aprobate de Comisia pentru sănătate şi familie. Având în 

vedere forma diferită adoptată de comisia noastră, s-a hotărât 

transmiterea unui raport preliminar către Comisia pentru sănătate şi 

familie, urmând ca întocmirea raportului comun să aibă loc după 

finalizarea discuţiilor în cadrul acestei comisii.  

 

 Dezbaterile asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii 

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

handicap - Plx 62/2014 au fost amânate, la solicitarea iniţiatorului, 

întrucât domnia sa nu a putut participa la dezbateri. Propunerea de 

amânare a fost acceptată de membrii comisiei cu unanimitate de voturi. 
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 Proiectul de Lege privind folosirea limbajului semnelor române şi 

limbajului mimico-gestual oficial prin interpret autorizat - PLx 112/2014 a 

fost respins de membrii comisiei, cu majoritate de voturi (un vot 

împotrivă). Motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 
 

Propunerea legislativă pentru declararea zilei de 10 mai - Ziua 

Declarării Independenţei României - Plx 616/2013 a fost respinsă de 

membrii comisiei, cu majoritate de voturi (un vot împotrivă). Motivele 

respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 
 

 Propunerea legislativă pentru completarea dispoziţiilor Legii-cadru 

nr.284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului 

plătit din fonduri publice - Plx 51/2014 a fost respinsă de membrii 

comisiei, cu majoritate de voturi (o abţinere). Motivele respingerii se 

regăsesc în raportul comisiei. 
 

 Dezbaterile asupra proiectului de Lege privind exercitarea profesiei 

de bonă - PLx 75/2014 au fost amânate pentru şedinţa următoare a 

comisiei. 
 

În ziua de 9 aprilie 2014, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi proiectul de Lege 

privind exercitarea profesiei de bonă - PLx 75/2014. 

 Asupra proiectului de Lege au avut loc dezbateri generale. În finalul 

discuţiilor, s-a propus amânarea, la solicitarea membrilor comisiei, pentru 

ca unele aspecte legislative apărute în cadrul discuţiilor să fie lămurite cu 

reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 

Persoanelor Vârstnice. 
 

În ziua de 10 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. 
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Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (23) în ziua de 8 aprilie 2014 au absentat doamna deputat Plumb 

Rovana (grup parlamentar PSD) – ministru şi domnul deputat Sefer 

Cristian-George (grup parlamentar PP-DD). 

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, Stativă Irinel-Ioan, Stoica Mihaela, Tudorie Violeta. 

 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (23) în zilele de 9 şi 10 aprilie 2014 a absentat doamna deputat 

Plumb Rovana (grup parlamentar PSD) – 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, 

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 

 
4/4


		2014-04-30T08:30:42+0300
	Lidia G. Vladescu




