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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 1 şi 2 octombrie 2014 

 

 

În zilele de 1 şi 2 octombrie 2014, Comisia pentru muncă şi 

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

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.36/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări 

sociale de sănătate - PLx 384/2010 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.20/2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi 

Administrarea Participaţiilor Statului, stabilirea unor măsuri de 

eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de 

profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, 

pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din 

calitatea de actionar a statului la anumiţi operatori economici, precum 

şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative - PLx 

442/2014  

3. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială. 

 

În data de 1 octombrie 2014 lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Florin Iordache, preşedintele comisiei. 

 



La dezbateri a participat, ca invita, domnul Răzvan Vulcănescu – 

Subsecretar de Stat în Ministerul Sănătăţii. 

  

 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.36/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de 

asigurări sociale de sănătate - PLx 384/2010, a fost trimis pentru 

dezbatere pe fond atât Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cât şi 

Comisiei pentru sănătate şi familie.   

 În cadrul discuţiilor s-a precizat că cele două comisii au întocmit un 

raport de adoptare a proiectului de lege cu amendamente, în sensul 

respingerii Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2010, precum şi 2 

rapoarte suplimentare, de menţinere a soluţiei iniţiale. Proiectul de lege a 

fost retrimis comisiilor de către Plenul Camerei Deputaţilor, în vederea 

reexaminării şi întocmirii unui nou raport. 

 Dezbaterile asupra proiectului de lege au fost amânate, la solicitarea 

Ministerului Sănătăţii. 

 

 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.20/2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru 

Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, stabilirea unor măsuri 

de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de 

profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru 

exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de 

actionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative - PLx 442/2014 a fost 

trimis comisiei pentru avizare, dezbaterea pe fond fiind de competenţa 

Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare şi Comisiei 

pentru industrii şi servicii. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

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

prezentată de Senat. 
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Dezbaterea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială a fost amânată, la solicitarea membrilor 

comisiei. 

 

În ziua de 2 octombrie 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 numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (24) în zilele de 1 şi 2 octombrie 2014 a absentat doamna deputat 

Rovana Plumb (grup parlamentar PSD) - ministru. 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Florin 

Iordache – preşedinte, Adrian Solomon, Iulian Vladu şi Cristina-Ancuţa 

Pocora – vicepreşedinţi, Mihăiţă Găină şi Daniel Iane – secretari, Varol 

Amet, Marin Anton, Ioan Axente, Mihai Baltă, Claudia Boghicevici, Andrei-

Răzvan Condurăţeanu, Dorel Covaci, Virgil Delureanu, Mircea Dolha, 

Ileana-Cristina Dumitrache, Kerekes Károly, Romeo Florin Nicoară, 

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

Violeta Tudorie. 

 

  
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

 Florin IORDACHE   Mihăiţă GĂINĂ 

      

 
 
 
 

 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia VLĂDESCU 
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