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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 14 şi 16 septembrie 2010 

 

 

În ziua de 14 septembrie 2010, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 16.00, având pe ordinea de 

zi proiectul de Lege privind sistemul unitar de pensii publice – PLx 323/2010. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Ioan Nelu Botiş – ministru, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale  

- d-na Doina Pârcălabu – preşedinte, Casa Naţională de Pensii şi Alte 

Drepturi de Asigurări Sociale 

- d-l Mihai Vasile-Ozunu – Secretar de Stat, Ministerul Apărării Naţionale 

- d-na Doina Păuna – director, Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi 

de Asigurări Sociale 

- d-na Daniela Ciobotaru – director, Casa Naţională de Pensii şi Alte 

Drepturi de Asigurări Sociale 

- d-na Ioana Nemeşi – director, Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi 

de Asigurări Sociale 



- d-na Tatiana Nicolau – consilier, Casa Naţională de Pensii şi Alte 

Drepturi de Asigurări Sociale 

- d-l Ion Doncean – consilier, Serviciul Român de Informaţii 

- d-l Petronel Munteanu – consilier al ministrului, Ministerul Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale  

- d-na Cecilia Sebe – şef serviciu, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale. 

 

Dezbaterile asupra proiectului de lege au început cu reluarea discuţiilor 

asupra amendamentelor prezentate de Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale şi însuşite de o parte a membrilor comisiei. 

De asemenea, membrii comisiei au hotărât punerea în discuţie şi a 

amendamentelor respinse iniţial la articolele asupra cărora se intervine prin 

amendamentele prezentate de către minister, precum şi reluarea votului la 

amendamentele la care votul a fost paritar în şedinţa anterioară. 

 Astfel, au fost discutate şi acceptate amendamente la următoarele 

articole: art.4 alin.(1), art.6 alin.(1) pct.I, IV şi V, art.11 alin.(2), (3) şi (4), 

art.13 alin.(1), art.21 lit.a), art.31 alin.(3), (7) şi (8), art.32 alin.(3), art.33 

alin.(1), (2) şi (4), art.36, art.40 lit.c), art.44, art.45, art.46, art.48, art.56, 

art.86, art.87, art.88, art.98 alin.(1) şi (5), art.102, art.103 alin.(2), art.114 

alin.(1) lit.b), art.131 alin.(1) şi (2), art.133, art.136, art.138 lit.a), art.140 

alin.(2), art.143, art.144, art.145, articol nou introdus, ca art.146, şi 

renumerotarea articolelor până la final, art.146 lit.h), art.148, art.149, 

art.150, art.153, art.155 lit.b), art.160, art.163,  art.166 alin.(8) şi (9), 

art.167 alin.(2) şi (3), eliminarea art.169, articol nou introdus, ca art.170, şi 

renumerotarea articolelor până la final, art.170 alin.(3), (4) şi (5), art.171 

alin.(6), art.172 alin.(2) şi (3), eliminarea art.173, 174, 175, 176, art.177 

alin.(3), eliminarea art.182, art.185 alin.(8) şi (9), art.190, art.199, articol 

nou, introdus după art.199, şi renumerotarea articolelor până la final, 

art.201, anexa nr.2, eliminarea anexei nr.3, anexele nr. 5, 6, 7 şi 8. 

În cadrul dezbaterilor de azi, au fost respinse amendamentele  

prezentate la: art.4 alin.(1), art.6 alin.(1) pct.I lit.c), art.6 alin.(1) pct.IV, 

art.6 alin.(1) pct.VI, art.11 alin.(3), introducerea a trei alineate noi, la 
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art.11, art.27 alin.(1) lit.e), introducerea a trei alineate noi, la art.31, 

introducerea unui alineat nou, la art.32, introducerea a două litere noi, la 

art.33 alin.(1), art.33 alin.(2) şi introducerea unui alineat nou la acest 

articol, art.36, introducerea unei litere noi, la art.39 alin.(1), art.39 alin.(2), 

art.40 lit.c), art.42, art.48 alin.(1), art.98 alin.(1) lit.a) şi b), introducerea 

unui alineat nou, la art.98, art.102, art.129 alin.(1) lit.c), art.136, art.145, 

art.162 alin.(2), introducerea unui alineat nou, la art.164, art.173, 

eliminarea art.184, art.199, art.201 lit.c), t) şi u), păstrarea în lege a anexei 

nr.3. 

 Toate amendamentele admise şi respinse în şedinţa de azi, precum şi 

în şedinţele anterioare, se regăsesc în raportul de înlocuire întocmit asupra 

proiectului de lege. 

 În finalul dezbaterilor, a fost supus votului proiectul de lege cu 

amendamentele admise şi respinse, fiind acceptat, în forma prezentată în 

raport, cu 12 voturi pentru şi 8 voturi abţineri. 

 

În ziua de 16 septembrie 2010, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 10.00, având următoarea 

ordine de zi: 

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

nr.1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii 

de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi 

alte măsuri în domeniul bugetar - PLx 103/2010 

2. Propunere legislativă pentru modificarea Articolului 79 alin.(2) din Legea 

nr.76/16.01.2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 

ocupării forţei de muncă, modificată şi completată prin: Ordonanţa de 

urgenţă nr.124 din 2 octombrie 2002; Ordonanţa de urgenţă nr.147 din 

31 octombrie 2002; Legea nr.4 din 09 ianuarie 2003; Legea nr.232 din 

31 mai 2003; Legea nr.519 din 03 decembrie 2003; Legea nr.107 din 07 

aprilie 2004; Legea nr.512 din 22 noiembrie 2004; Legea nr.580 din 14 

decembrie 2004; Ordonanţa de urgenţă nr.144 din 18 octombrie 2005 - 

Plx 104/2010 
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3. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.79 din Legea 

nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 

ocupării forţei de muncă - Plx 110/2010 

4. Propunere legislativă pentru modificarea art.48¹, 66 şi 66¹ din Legea 

nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 

ocupării forţei de muncă - Plx 111/2010 

5. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.76 din 16 ianuarie 2002 

privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 

muncă, cu modificările şi completările ulterioare - Plx 155/2010 

6. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.135 din Legea 

nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat - Plx 

289/2010 

7. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.135 din Legea 

nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat - Plx 

342/2010. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

 

Asupra proiectelor de acte normative aflate pe ordinea de zi au avut 

loc doar dezbateri generale, discuţiile pe articole şi votul final fiind amânate, 

la solicitarea membrilor comisiei. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (22), în ziua de 14 septembrie 

2010 a absentat domnul deputat Kerekes Karoly (grup parlamentar UDMR), 

domnul deputat Ioan Narcis Chisăliţă (grup parlamentar PSD+PC), domnul 

deputat Vasile Silviu Prigoană (grup parlamentar PD-L) şi domnul deputat 

Marian Sârbu (grupul parlamentarilor independenţi). 

Conform prevederilor art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Kerekes Karoly a participat 

domnul deputat Derzsi Akos, în locul domnului deputat Ioan Narcis Chisăliţă 

a participat domnul deputat Costică Macaleţi, în locul domnului deputat 

Vasile Silviu Prigoană a participat doamna deputat Brînduşa Novac, în locul 
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domnului deputat Cornel Ghiţă a participat, între orele 16.00 – 16.45, 

domnul deputat Gelu Vişan, iar în locul domnului deputat Nini Săpunaru a 

participat, între orele 18.00 – 20.00, domnul deputat Cristian Horia.  

Au fost prezenţi următorii deputaţi: Victor Paul Dobre – preşedinte, 

Ioan-Nelu Botiş şi Ioan Cindrea – vicepreşedinţi, Adrian Solomon – secretar, 

Maria Eugenia Barna, Claudia Boghicevici, Dorel Covaci, Ileana Cristina 

Dumitrache, Mircea Duşa, Florian-Daniel Geantă, Cornel Ghiţă, Ludovic 

Orban, Cristina-Ancuţa Pocora, Dan-Mircea Popescu, Nini Săpunaru, Mihaela 

Stoica, Aurelia Vasile, Iulian Vladu, Derzsi Akos, Costică Macaleţi, Brînduşa 

Novac. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (22), în ziua de 16 septembrie 

2010 au absentat domnul deputat Ioan-Nelu Botiş (grup parlamentar PD-L) 

şi domnul deputat Marian Sârbu (grupul parlamentarilor independenţi). 

Conform prevederilor art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Ioan Nelu Botiş a participat 

domnul deputat Gelu Vişan. 

Au fost prezenţi următorii deputaţi: Victor Paul Dobre – preşedinte, 

Ioan Cindrea – vicepreşedinte, Adrian Solomon şi Kerekes Károly – secretari, 

Maria Eugenia Barna, Claudia Boghicevici, Ioan Narcis Chisăliţă, Dorel 

Covaci, Ileana Cristina Dumitrache, Mircea Duşa, Florian-Daniel Geantă, 

Cornel Ghiţă, Ludovic Orban, Cristina-Ancuţa Pocora, Dan-Mircea Popescu, 

Vasile Silviu Prigoană, Nini Săpunaru, Mihaela Stoica, Aurelia Vasile, Iulian 

Vladu şi Gelu Vişan. 

  

 
  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

Victor Paul Dobre    Adrian Solomon 
 

 

 

 

Întocmit, 
Consultant parlamentar Lidia Ana Vlădescu 
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