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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 1, 2, 3 şi 4 octombrie 2012 

 

 

În perioada 1 – 4 octombrie 2012, Comisia pentru muncă şi protecţie 

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

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

nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și 

întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte 

normative - PLx 324/2012 

2. Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de instructor auto cu 

drept de liberă practică, precum și înfiinţarea, organizarea și funcţionarea 

Camerei Instructorilor Auto din România - Plx 342/2012 

3. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.155 din 12 iulie 2010-

Legea poliţiei locale - Plx 353/2012 

4. Propunere legislativă privind completarea Legii nr.217/2003 pentru 

prevenirea și combaterea violenţei în familie - Plx 360/2012 

5. Propunere legislativă pentru completarea art.29618 din Codul Fiscal al 

României - Plx 368/2012 

6. Propunere legislativă privind modificarea art.2964 și art.2965 din Codul 

Fiscal - Plx 369/2012 

7. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.122/2006 privind azilul în 

România - PLx 392/2012 



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

nr.37/2012 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenţilor 

promoţiilor anului 2012 ale instituţiilor de formare profesională iniţială din 

sistemul de apărare naţională, ordine publică și siguranţă naţională - PLx 

378/2012 

9. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2012 

pentru modificarea și completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/1997 

privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare - PLx 

389/2012 

10. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 

privind Statutul funcţionarilor publici - Plx 399/2012 

11. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2011 

pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu privire la eliberarea, 

gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate 

pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război - PLx  145/2011 

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

nr.110/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative în 

domeniile sănătăţii și protecţiei sociale - PLx 48/2012 

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

nr.113/2011 privind organizarea și funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru 

Plăţi și Inspecţie Socială - PLx 49/2012 

14. Proiect de Lege privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale - 

Plx 320/2012 

15. Lege privind statutul controlorului civil de trafic aerian din România - Plx 

844/2007 

16. Proiect de Lege privind instituirea ajutorului financiar lunar pentru 

persoanele din fostele localităţi necooperativizate în perioada comunistă, 

care au livrat la fondul centralizat al statului, prin sistemul de contractări 

şi achiziţii, produse animaliere şi agroalimentare - PLx    76/2011 

17. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice - PLx 715/2011 

18. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 

privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către 
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regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 

până la 6 martie 1945 din motive etnice - PLx   73/2012 

19. Proiect de Lege pentru abrogarea Cap.IV(art.17-26) din Legea 

nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi și instituţii publice, 

raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri și 

respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar 

Internaţional - PLx 109/2012 

20. Propunere legislativă privind unele măsuri în domeniul asigurării unor 

categorii de persoane în sistemul public de pensii - Pl-x 560/2011 

21. Propunere legislativă privind aplicarea unor drepturi ale personalului 

diplomatic şi consular - Plx 609/2011 

22. Propunere legislativă pentru modificarea alin.3 al art.17 din Legea 

nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale 

invalizilor şi văduvelor de război - Plx 687/2011 

23. Proiect de Lege privind consacrarea zilei de 10 mai - Ziua Independenţei 

ca zi de sărbătoare naţională - PLx 721/2011 

24. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii-cadru 

nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice - PLx 110/2012 

25. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.111 din 

8/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor - 

PLx 122/2012 

26. Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.17/2000 privind asistenţa 

socială a persoanelor vârstnice - PLx 190/2012 

27. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.30 din Legea 

nr.263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice - PLx 201/2012 

28. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea 

unor activităţi cu caracter ocazional desfășurate de zilieri - PLx 205/2012 

29. Proiect de Lege privind modificarea și completarea articolului 65, alineatul 

(4) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu 

modificările și completările ulterioare - PLx 211/2012 
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30. Propunere legislativă privind trecerea în proprietatea statului a activelor 

fondurilor de pensii private si abrogarea Legii nr.411 din 18/10/2004 

privind fondurile de pensii administrate privat - Plx 215/2012  

31. Propunere legislativă pentru abrogarea lit.c) a art.1 și Cap.IV din Legea 

nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi și instituţii publice, 

raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri și 

respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar 

Internaţional - Plx 311/2012 

32. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice - Plx 333/2012 

33. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.142/1998 

privind acordarea tichetelor de masă - Plx 340/2012 

34. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.226 din 2006 privind 

încadrarea în condiţii speciale a unor locuri de muncă - Plx 344/2012 

35. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.142/1998 privind 

acordarea tichetelor de masă - Plx 345/2012 

36. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.411/2004 privind 

fondurile de pensii administrate privat - Plx 346/2012 

37. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice - Plx 355/2012 

38. Proiect de Lege privind completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice - PLx 356/2012 

39. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice - Plx 357/2012 

40. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263 din 

16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice - Plx 

358/2012  

41. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice - Plx 359/2012 

42. Propunere legislativă pentru modificarea OUG nr.111/2010 privind 

concediul și indemnizaţia lunară pentru creșterea copilului - Plx 361/2012 

43. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.139 din Legea 

nr.53/2003 - Codul muncii - Plx 362/2012  
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44. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind 

protecţia și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - Plx   

363/2012 

45. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.292/2011 

privind asistenţa socială, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr.905 din 

20 decembrie 2011 - Plx 364/2012 

46. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.292/2011 

privind asistenţa socială - Plx 365/2012 

47. Convenţia nr.189/2011 privind lucrătorii casnici şi Recomandarea 

nr.201/2011 privind lucrătorii casnici - 948/BP din 25.09.2012 – 

procedura informare Parlament 

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

nr.37/2012 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenţilor 

promoţiilor anului 2012 ale instituţiilor de formare profesională iniţială din 

sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională - PLx 

378/2012 

49. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2012 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/1997 

privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare - PLx 

389/2012 

50. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.122/2006 privind azilul în 

România - PLx 392/2012 

51. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 

privind Statutul funcţionarilor publici - PLx 399/2012. 

 

Lucrările au fost conduse de doamna deputat Maria Eugenia Barna, 

preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

 d-na Denisa Pătraşcu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei 

şi Protecţiei Sociale  

 d-na Georgeta Bratu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale  
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 d-l Lucian Iliescu – Secretar de Stat, Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii 

 d-na Irina Alexe – şef Departament Relaţia cu Parlamentul, 

Ministerul Administraţiei şi Internelor 

 d-na Mihaela Grecu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale  

 d-l Fănel Mitea – director, Ministerul Finanţelor Publice 

 d-na Doina Lica – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice 

 d-l Ovidiu Bistriceanu – consilier, Ministerul Finanţelor Publice 

 d-l Aleodor Frâncu – director general, ROMATSA 

 d-l Florin Petraşcu – director, ROMATSA 

 d-l Radu Cristian – preşedinte, Asociaţia profesionalaă RATCA 

 d-l Gabriel Tudorache – preşedinte, Sindicatul ATSR 

 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea 
disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative - 
PLx 324/2012 a fost avizat favorabil de membrii comisiei, cu unanimitate de 
voturi, în forma prezentată de Senat. 
 

 Propunerea legislativă privind exercitarea profesiei de instructor auto cu 

drept de liberă practică, precum și înfiinţarea, organizarea și funcţionarea 

Camerei Instructorilor Auto din România - Plx 342/2012 a fost avizată negativ 

de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.155 din 12 iulie 

2010-Legea poliţiei locale - Plx 353/2012 a fost avizată negativ de membrii 

comisiei, cu unanimitate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.217/2003 pentru 

prevenirea și combaterea violenţei în familie - Plx 360/2012 a fost avizată 

negativ de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. 
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 Propunerea legislativă pentru completarea art.29618 din Codul Fiscal al 

României - Plx 368/2012 a fost avizată negativ de membrii comisiei, cu 

unanimitate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă privind modificarea art.2964 și art.2965 din Codul 

Fiscal - Plx 369/2012 a fost avizată negativ de membrii comisiei, cu 

unanimitate de voturi. 

 

 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.122/2006 privind azilul în 

România - PLx 392/2012 a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi, în 

forma prezentată de Senat. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici - Plx 399/2012 a fost 

avizată negativ de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. 

 

 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.37/2012 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenţilor 

promoţiilor anului 2012 ale instituţiilor de formare profesională iniţială din 

sistemul de apărare naţională, ordine publică și siguranţă naţională - PLx 

378/2012 a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi, în forma prezentată 

de Senat. 

 

 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2012 

pentru modificarea și completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/1997 privind 

transportul maritim și pe căile navigabile interioare - PLx 389/2012 a fost 

avizat favorabil, cu unanimitate de voturi, în forma prezentată. 

 

 

 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.113/2011 privind organizarea și funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru 

Plăţi și Inspecţie Socială - PLx 49/2012 a fost aprobat de membrii comisiei, cu 

amendamente, care se regăsesc în raportul comisiei. 
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 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2011 

pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu privire la eliberarea, 

gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, 

veteranilor de război şi văduvelor de război - PLx 145/2011 a fost amânat, la 

solicitarea membrilor comisiei, pentru a participa la dezbateri un Secretar de 

Stat din Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii. 

 

 Proiectul de Lege privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor 

sociale - Plx 320/2012 a fost adoptat de membrii comisiei, cu majoritate de 

voturi (2 abţineri), în forma prezentată de Senat. 

 

 Legea privind statutul controlorului civil de trafic aerian din România - 

Plx 844/2007, trimisă Parlamentului pentru reexaminare, de la Preşedintele 

României, a fost amânată, la solicitarea membrilor comisiei. 

 

Proiectul de Lege privind instituirea ajutorului financiar lunar pentru 

persoanele din fostele localităţi necooperativizate în perioada comunistă, care 

au livrat la fondul centralizat al statului, prin sistemul de contractări şi achiziţii, 

produse animaliere şi agroalimentare - PLx 76/2011 a fost retrimis Comisiei 

pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisiei pentru muncă şi protecţie socială în 

vederea unei noi examinări. Membrii celor două comisii au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, menţinerea soluţiei iniţiale, de respingere a propunerii 

legislative, exprimată în raportul comun depus în data de 1 noiembrie 2011. 

 

 Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice - PLx 715/2011 a fost adoptat de 

membrii comisiei cu amendamente, cu majoritate de voturi. Amendamentele 

se regăsesc în raportul comisiei. 

 

 Propunerea legislativă privind unele măsuri în domeniul asigurării unor 

categorii de persoane în sistemul public de pensii - Plx 560/2011 a fost 

amânată, la solicitarea iniţiatorului. 
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 Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 

nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către 

regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 

6 martie 1945 din motive etnice - PLx 73/2012 a fost respins de membrii 

comisiei, cu unanimitate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă privind aplicarea unor drepturi ale personalului 

diplomatic şi consular - Plx 609/2011 a fost amânată, la solicitarea 

iniţiatorului. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.3 al art.17 din Legea 

nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor 

şi văduvelor de război - Plx 687/2011 a fost respinsă de membrii comisiei, cu 

unanimitate de voturi. 

 

 Proiectul de Lege privind consacrarea zilei de 10 mai - Ziua 

Independenţei ca zi de sărbătoare naţională - PLx 721/2011 a fost respins de 

membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. 

 

 Proiectul de Lege pentru abrogarea Cap.IV (art.17-26) din Legea 

nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi și instituţii publice, 

raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri și 

respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar 

Internaţional - PLx 109/2012 a fost trimis Comisiei pentru buget, finanţe şi 

bănci şi Comisiei pentru muncă şi protecţie socială pentru întocmirea unui 

raport comun. Membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, respingerea proiectului de lege. 

 

 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii-cadru 

nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice - PLx 110/2012 a fost respins de membrii comisiei, cu unanimitate de 

voturi. 
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 Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.111 din 

8/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor - PLx 

122/2012 a fost respins de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. 

 

 Proiectul de Lege privind modificarea Legii nr.17/2000 privind asistenţa 

socială a persoanelor vârstnice - PLx 190/2012 a fost respins de membrii 

comisiei, cu unanimitate de voturi. 

 

 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.30 din Legea 

nr.263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice - PLx 201/2012 a fost 

respins de membrii comisiei, cu majoritate de voturi. 

 

 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.52/2011 privind 

exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfășurate de zilieri - PLx 

205/2012 a fost respins de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. 

 

 Proiectul de Lege privind modificarea și completarea articolului 65, 

alineatul (4) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, 

cu modificările și completările ulterioare - PLx 211/2012 a fost respins de 

membrii comisiei, cu majoritate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă privind trecerea în proprietatea statului a 

activelor fondurilor de pensii private si abrogarea Legii nr.411 din 18/10/2004 

privind fondurile de pensii administrate privat - Plx 215/2012 a fost amânată, 

la solicitarea iniţiatorului. 

 

 Propunerea legislativă pentru abrogarea lit.c) a art.1 și Cap.IV din 

Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi și instituţii publice, 

raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri și 

respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar 

Internaţional - Plx 311/2012 a fost amânată, la solicitarea iniţiatorilor. 
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 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - Plx 333/2012 a fost 

respinsă de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă - Plx 340/2012 a fost 

amânată, la solicitarea iniţiatorului. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.226 din 2006 privind 

încadrarea în condiţii speciale a unor locuri de muncă - Plx 344/2012 a fost 

respinsă de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.142/1998 privind 

acordarea tichetelor de masă - Plx 345/2012 a fost respinsă de membrii 

comisiei, cu unanimitate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.411/2004 privind 

fondurile de pensii administrate privat - Plx 346/2012 a fost respinsă de 

membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice - Plx 355/2012 a fost respinsă de membrii 

comisiei, cu unanimitate de voturi. 

 

 Proiectul de Lege privind completarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice - PLx 356/2012 a fost respins de membrii 

comisiei, cu unanimitate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice - Plx 357/2012 a fost respinsă de membrii 

comisiei, cu unanimitate de voturi. 
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 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263 

din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice - Plx 

358/2012 a fost respinsă de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - Plx 359/2012 a fost 

respinsă de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea OUG nr.111/2010 privind 

concediul și indemnizaţia lunară pentru creșterea copilului - Plx 361/2012 a 

fost respinsă de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.139 din Legea 

nr.53/2003 - Codul muncii - Plx 362/2012 a fost respinsă de membrii 

comisiei, cu unanimitate de voturi. 

  

 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind 

protecţia și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - Plx   363/2012 

a fost trimisă pentru dezbatere pe fond Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială şi Comisiei pentru sănătate şi familie. Membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, respingerea iniţiativei legislative, urmând ca întocmirea 

raportului comun să se facă după finalizarea dezbaterilor şi în cadrul Comisiei 

pentru sănătate şi familie. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.292/2011 privind asistenţa socială, publicată în Monitorul Oficial Partea I, 

nr.905 din 20 decembrie 2011 - Plx 364/2012 a fost respinsă de membrii 

comisiei, cu unanimitate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.292/2011 privind asistenţa socială - Plx 365/2012 a fost respinsă de 

membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. 
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 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.110/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative în 

domeniile sănătăţii și protecţiei sociale - PLx 48/2012 a fost trimis pentru 

dezbatere pe fond Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei 

pentru sănătate şi familie. Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată, urmând ca 

întocmirea raportului comun să se facă după finalizarea dezbaterilor şi în 

cadrul Comisiei pentru sănătate şi familie.  

 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.37/2012 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenţilor 

promoţiilor anului 2012 ale instituţiilor de formare profesională iniţială din 

sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională - PLx 

378/2012 a fost avizat favorabil de membrii comisiei, cu majoritate de voturi, 

în forma prezentată de Senat. 

 

 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2012 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/1997 privind 

transportul maritim şi pe căile navigabile interioare - PLx 389/2012 a fost 

avizat favorabil de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi, în forma 

prezentată. 

 

 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.122/2006 privind azilul în 

România - PLx 392/2012 a fost avizat favorabil de membrii comisiei, cu 

majoritate de voturi, în forma prezentată de Senat. 

  

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici - PLx 399/2012 a fost 

avizată negativ de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. 

 

Referitor la Convenţia nr.189/2011 privind lucrătorii casnici şi 

Recomandarea nr.201/2011 privind lucrătorii casnici, s-a precizat că acestea 

au fost trimise Comisiei noastre pentru efectuarea procedurii de informare a 

Parlamentului.  
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În cadrul discuţiilor s-a menţionat faptul că, în conformitate cu 

prevederile art.19 din Constituţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii, 

guvernele statelor membre ale OIM au obligaţia de a supune autorităţilor 

naţionale competente, în termen de un an de la închiderea sesiunii, normele 

internaţionale ale muncii adoptate de Conferinţa Internaţională a Muncii sub 

formă de convenţii şi recomandări.  

Membrii comisiei au hotărât informarea plenului Camerei Deputaţilor 

despre acest document, care se găseşte la Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială, unde poate fi consultat de cei interesaţi.  

 Actul supunerii instrumentelor internaţionale ale muncii autorităţii 

naţionale competente va fi notificat ulterior Biroului Internaţional al Muncii 

(BIM) de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, aceste informaţii 

urmând a fi incluse în Raportul întocmit de BIM, care va fi prezentat 

Conferinţei Internaţionale a Muncii în anul 2013. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (24) în zilele de 1, 2, 3 şi 4 

octombrie 2012 au absentat domnul deputat Ioan Narcis Chisăliţă (grup 

parlamentar PSD) şi doamna deputat Mariana Câmpeanu (grup parlamentar 

PNL). 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Maria Eugenia 

Barna – preşedinte, Cornel Ghiţă, Dan-Mircea Popescu şi Răzvan Ţurea – 

vicepreşedinţi, Adrian Solomon şi Kerekes Karoly – secretari, Nicolae 

Bănicioiu, Daniel Ionuţ Bărbulescu, Claudia Boghicevici, Ioan-Nelu Botiş, Dorel 

Covaci, Victor Paul Dobre, Ileana Cristina Dumitrache, Florian Daniel Geantă, 

Ludovic Orban, Cristina-Ancuţa Pocora, Cosmin Mihai Popescu, Nini Săpunaru, 

Aurelia Vasile, Gelu Vişan, Samoil Vîlcu, Iulian Vladu. 

  

  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Maria Eugenia Barna    Kerekes Karoly 

 

 

 
Şef serviciu Elena Mesaroş 

Întocmit, 
Expert parlamentar Lidia Vlădescu 
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