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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

PROCES-VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din 12, 13 şi 14 aprilie 2011 

 

În ziua de 12 aprilie 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 14.00, având următoarea 

ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.279/2005 

privind ucenicia la locul de muncă - PLx 57/2011 

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

nr.68/2010 privind unele măsuri de reorganizare a Ministerului Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale şi a activităţii instituţiilor aflate în 

subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa - PLx 601/2010 

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor - PLx 

75/2011 

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

nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea 

copiilor - PLx 81/2011 

5. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi Republica 

Moldova în domeniul securităţii sociale, semnat la Bucureşti la 27 

aprilie 2010 - PLx 130/2011. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11772
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11422


 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Nicolae Ivăşchescu - Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale 

- d-na Simona Bordeianu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale 

- d-na Maria Moţa – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale 

- d-na Adriana Stoinea – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale 

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

Sociale 

- d-na Mihaela Udrea – consilier, Consiliul Naţional de Formare 

Profesională a Adulţilor. 

 

În deschiderea lucrărilor, domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei, a arătat că, la solicitarea Ministerului Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale, proiectul de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aflat la 

primul punct pe ordinea de zi, a fost repus în discuţia plenului comisiei 

întrucât, după întocmirea raportului ca urmare a dezbaterilor anterioare 

din cadrul comisiei, au fost sesizate, de către Departamentul legislativ, 

unele necorelări ale textelor adoptate de comisie, fiind necesare unele 

modificări. 

Domnul Secretar de Stat Nicolae Ivăşchescu a prezentat 

amendamentele Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, care au 

fost preluate de doamna deputat Claudia Boghicevici. Acestea au fost 

supuse votului, fiind acceptate de membrii comisiei cu majoritate de voturi 

(8 voturi împotrivă). 

Supus votului, proiectul de lege a fost adoptat de membrii comisiei 

cu amendamentele admise, cu majoritate de voturi (8 voturi împotrivă). 

Amendamentele se regăsesc în raportul comisiei. 
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În continuare, reprezentantul Ministerului Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale a solicitat comisiei amânarea dezbaterilor asupra 

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.68/2010 privind unele măsuri de reorganizare a Ministerului Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale şi a activităţii instituţiilor aflate în subordinea, 

în coordonarea sau sub autoritatea sa, înscris la punctul 2 pe ordinea de 

zi, pentru clarificarea unor aspecte de tehnică legislativă în ceea ce 

priveşte amendamentele formulate, propunere care a fost acceptată de 

membrii comisiei cu unanimitate de voturi. 

 

Proiectul de  Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor a fost 

prezentat de către doamna Simona Bordeianu, director în Ministerul 

Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 

 Domnia sa a expus principalele schimbări preconizate prin acest 

proiect de lege, arătând că formarea profesională a adulţilor se poate 

realiza de către persoane fizice şi juridice, de drept public sau privat, 

stabilite în România sau în statele membre ale Uniunii Europene, 

indiferent de forma juridică de organizare a acestora, denumite furnizori 

de formare profesională. În privinţa comisiilor de autorizare judeţene se 

introduc noi atribuţii, printre care aminteşte: primirea şi înregistrarea 

notificărilor furnizorilor neautorizaţi şi transfrontalieri, actualizarea 

Registrului judeţean al absolvenţilor programelor autorizate de formare 

profesională a adulţilor, transmiterea informaţiilor necesare de la nivel 

judeţean către Consiliul Naţional al Calificărilor şi Formării Profesionale a 

Adulţilor (CNCFPA).  

De asemenea, a precizat că proiectul de lege conţine o serie de 

aspecte ce ţin de simplificarea regimului de autorizare prin introducerea în 

mod expres a unui regim de autorizare nediscriminatoriu. În acest sens, 

se are în vedere implementarea Recomandării Parlamentului European şi a 

Consiliului de stabilire a Cadrului European al Calificărilor pentru învăţarea 

de-a lungul vieţii (PE-CONS 3662/07) prin care se recomandă statelor 

membre să stabilească corespondenţe între sistemele lor naţionale de 
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calificări şi Cadrul European al Calificărilor. Acest lucru va îmbunătăţi 

transparenţa, compatibilitatea şi transferabilitatea calificărilor cetăţenilor, 

stabilite în conformitate cu practica din diferitele state membre. 

Din partea comisiei, proiectul de lege a fost prezentat de către 

doamna Lidia Vlădescu, consultant parlamentar, care a expus parcursul 

legislativ al acestui proiect de act normativ, amendamentele formulate, 

precum şi observaţiile de tehnică legislativă prezentate în tabelul 

comparativ întocmit, semnalând că există neconcordanţe atât între 

reformulările propuse de proiectul de lege faţă de textul iniţial al 

ordonanţei, cât şi între forma adoptată de Senat şi textul iniţiatorilor. 

De asemenea, a precizat că au fost sesizate cu dezbaterea pe fond a 

proiectului de lege atât Comisia pentru muncă şi protecţie socială, cât şi 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

Domnul deputat Ioan Cindrea a propus amânarea dezbaterilor, 

având în vedere aspectele semnalate, dar şi importanţa actului normativ şi 

a măsurilor propuse, solicitând dezbaterea proiectului de lege într-o 

şedinţă comună a celor două comisii. 

Supuse votului, propunerile au fost acceptate de membrii comisiei 

cu unanimitate de voturi. 

 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru 

creşterea copiilor a fost prezentat de către doamna Sorina Szabo, expert 

parlamentar în cadrul comisiei, care a arătat că Ordonanţa de urgenţă nr. 

111/2010 instituie un nou cadru de acordare a concediului şi a 

indemnizaţiei pentru creşterea copilului ce se aplică de la 1 ianuarie 2011, 

cu posibilitatea beneficiarilor de a opta fie pentru concediu până la 

împlinirea vârstei de un an a copilului, cu o indemnizaţie între 600 lei şi 

3400 lei, fie pentru concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până 

la 2 ani, cu o indemnizaţie între 600 lei şi 1200 lei. 

Doamna deputat Aura Vasile a subliniat faptul că amendamentele 

depuse de către doamnele deputat Cristina Pocora, Diana Tuşa şi Ileana 
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Dumitrache sunt foarte importante şi, prin urmare trebuie analizate cu 

atenţie. 

Doamna deputat Cristina Pocora a apreciat că ordonanţa este 

discriminatorie întrucât obligaţia de a opta între un concediu de un an, cu 

un stimulent de 500 lei în cazul reluării activităţii, sau 2 ani este şi nocivă, 

ea lovind în interesele familiei. Totodată, consideră că situaţia economică 

a unei familii evoluează diferit, la fel şi starea de sănătate a copilului, iar 

stimulentul de 500 lei nu este încurajator şi de mare folos financiar. 

Domnul Secretar de Stat Nicolae Ivăşchescu a arătat că nu este 

posibilă acordarea dreptului de opţiune a beneficiarilor la momentul la 

care copilul împlineşte un an, deoarece acest lucru contravine principiilor 

care au stat la baza construcţiei ordonanţei. 

Doamna deputat Diana Tuşa a spus că amendamentele depuse doar 

corectează dispoziţiile ordonanţei. 

Domnul deputat Dan Mircea Popescu remarcă lipsa de viziune a 

Guvernului, prin diminuarea pensiilor şi acum şi prin restrângerea 

drepturilor de indmnizaţie pentru creşterea copilului. Guvernul României 

se conformează dispoziţiilor Băncii Mondiale şi ale Fondului Monetar 

Internaţional. În Uniunea Europeană se desfăşoară programe sociale 

susţinute, nu mai operează „consensul de la Washington”, aşa cunoscuta 

ideologie Reagan-Thatcher, care opera mari diminuări în cheltuielile cu 

asistenţa socială. 

Doamna Mariana Câmpeanu a spus că nu a primit nici un răspuns la 

solicitarea domniei sale referitoare la o informare cu privire la economiile 

realizate la buget ca urmare a schimbării sistemului de acordare a 

indemnizaţiei pentru creşterea copilului. De asemenea, doamna deputat a 

arătat că majoritatea mamelor din România au venituri mici şi au optat 

pentru concediul de 2 ani. Prin urmare, consideră că prin această 

modificare a modului de acordare a indemnizaţiei pentru creşterea 

copilului nu s-au făcut economii semnificative  la buget. 

În continuare, s-a trecut la dezbaterea pe articole. În urma analizării 

lor, o parte a amendamentelor depuse au fost acceptate de membrii 

comisiei, celelalate fiind respinse. 
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În finalul dezbaterilor, proiectul de lege a fost supus votului, cu 

amendamentele admise şi respinse, fiind adoptat cu majoritate de voturi 

(7 voturi împotrivă). Toate amendamentele se regăsesc în raportul 

comisiei. 

 

Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi 

Republica Moldova în domeniul securităţii sociale, semnat la Bucureşti la 

27 aprilie 2010 a fost dezbătut şi adoptat cu unanimitate de voturi, în 

forma prezentată. 

 

În ziua de 13 aprilie 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 9.30, având următoarea 

ordine de zi: 

1. Proiect de Lege privind unele măsuri speciale necesare pentru 

încadrarea în bugetul aprobat Ministerului Administraţiei şi Internelor 

pe anul 2011 - PLx 175/2011  

2. Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

serviciilor de creştere, îngrijire şi educare a copiilor în vârstă de 0-3 ani 

- Plx 66/2011 

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

nr.3/2011 privind măsuri economice pe anul 2011 la nivelul unor 

operatori economici - PLx 137/2011 

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

nr.133/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii, în vederea eficientizării unor 

instituţii şi activităţi în acest domeniu - PLx 157/2011 

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

nr.97/2010 privind reglementarea unor măsuri în sistemul de asigurări 

sociale de sănătate - PLx 872/2010 

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

nr.107/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii - PLx 68/2011. 
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http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11863
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11896


Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Cristian Irimie - Secretar de Stat, Ministerul Sănătăţii 

- d-na Irina Alexe - şef departament Relaţia cu Parlamentul, Ministerul 

Administraţiei şi Internelor 

- d-l Laurenţiu Mironescu - secretar general, Ministerul Administraţiei şi 

Internelor 

- d-l Gabriel Nicolae Pavel - director general, Ministerul Administraţiei şi 

Internelor 

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

Sociale 

- d-na Lucica Diaconescu - şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice. 

 

Proiectul de Lege privind unele măsuri speciale necesare pentru 

încadrarea în bugetul aprobat Ministerului Administraţiei şi Internelor pe 

anul 2011 a fost prezentat de către doamna Irina Alexe, din partea 

Ministerului Administraţiei şi Internelor. Domnia sa a arătat că pentru 

respectarea ţintei de deficit bugetar pentru încadrarea în cheltuielile de 

personal în limita alocată pentru anul 2011, se impune, în mod 

excepţional, ca Ministerul Administraţiei şi Internelor să implementeze 

unele măsuri de redimensionare a numărului de posturi ocupate de 

poliţişti, cadre militare în activitate, soldaţi şi gradaţi voluntari, preoţi 

militari, funcţionari publici şi personal contractual. Nominalizarea 

persoanelor ale căror raporturi de serviciu sau de muncă încetează s-a 

fundamentat pe baza unor criterii de evaluare de către o comisie 

constituită la nivelul fiecărei unităţi a aparatului central al Ministerului 

Administraţiei şi Internelor. De asemenea, proiectul de lege are în vedere 

şi instituirea unor măsuri cu caracter social care se referă atât la un ajutor 

financiar similar indemnizaţiei pentru ajutorul de şomaj, cât şi la 

instituirea unui mecanism care să permită participarea la cursuri de 
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reconversie profesională gratuite, organizate de Ministerul Administraţiei şi 

Internelor şi de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.  

Din partea comisiei proiectul de lege a fost prezentat de către 

domnul Decebal Stănescu, expert parlamentar. 

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a apreciat că reducerea 

numărului de posturi va afecta siguranţa cetăţeanului, mai ales în mediul 

rural, care nici în prezent nu are o bună acoperire în privinţa cadrelor de 

poliţie. De asemenea, s-a interesat despre ce număr de posturi este 

vorba. Doamna Irina Alexe a precizat că este vorba  despre radierea unor 

posturi vacante, nebugetate, numărul acestora fiind de aprox. 20.000 de 

posturi. 

La observaţiile domnului Victor Paul Dobre se raliază şi domnul 

deputat Dorel Covaci, care a apreciat că în acest moment, Ministerul 

Administraţiei şi Internelor funcţionează la cote avarie.  

Domnul deputat Samoil Vîlcu a menţionat faptul că s-a solicitat şi se 

analizează situaţia de la MAI, astfel încât prin măsurile luate să nu se 

desfiinţeze nici un post. Domnia sa a propus avizarea favorabilă a 

proiectului de lege în forma prezentată de iniţiatori, urmând ca decizia 

finală să fie luată în comisiile de fond. 

În urma finalizării dezbaterilor, propunerea de avizare favorabilă a 

proiectului de lege a fost supusă votului, fiind acceptată cu majoritate de 

voturi (3 voturi împotrivă). 

 

 Dezbaterile asupra propunerii legislative privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea serviciilor de creştere, îngrijire şi educare a 

copiilor în vârstă de 0-3 ani au fost amânate, la solicitarea domnului 

preşedinte Victor Paul Dobre. 

Domnia sa a precizat că în plenul Camerei Deputaţilor s-a anunţat 

că iniţiativa legislativă se încadrează în prevederile art.73 alin.(3) lit.p) din 

Constituţia României, republicată, respectiv în categoria legilor care se 

supun spre dezbatere şi aprobare Camerei Deputaţilor, în calitate de 

Cameră decizională.  
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În acest sens, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a exprimat 

un punct de vedere referitor la încadrarea propunerii în categoria legilor 

organice care reglementează protecţia socială şi, ca urmare, Camera 

Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul, fiind prima Cameră sesizată 

în fond, urmând desesizarea Camerei Deputaţilor şi încetarea procedurii 

legislative în cadrul acesteia, precum şi înaintarea proiectului de act 

normativ la Senat, pentru a fi reluată procedura legislativă corectă. 

Supusă votului, propunerea de amânare a fost acceptată cu 

unanimitate de voturi. 

 

 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.3/2011 privind măsuri economice pe anul 2011 la nivelul 

unor operatori economici a fost prezentat de către doamna Sorina Szabo, 

expert parlamentar în cadrul comisiei, care a arătat că ordonanţa 

reglementează continuarea aplicării măsurilor de întărire a disciplinei 

economico-financiare la nivelul unor operatori economici cu capital integral 

sau majoritar de stat, pe anul 2011. 

 Din partea Ministerului Finanţelor Publice, doamna Lucica 

Diaconescu, şef serviciu, a subliniat necesitatea prorogării aplicării acestor 

măsuri şi arată că măsurile sunt prevăzute încă din anul 2009, fiind 

prorogate anual prin ordonanţe, iar ministerul susţine adoptarea 

ordonanţei în forma prezentată de Guvern.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei s-au pronunţat 

pentru un aviz favorabil, cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă). 

 

 La dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.133/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în vederea eficientizării 

unor instituţii şi activităţi în acest domeniu, a participat, din partea 

Ministerului Sănătăţii, domnul Cristian Irimie, Secretar de Stat. 

 Domnia sa arătat că întregul text al Ordonanţei de urgenţă 

nr.133/2010 prevede crearea cadrului legal pentru aprobarea programelor 

naţionale de sănătate, prin hotărâre de Guvern, pe mai mulţi ani, precum 
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şi modul de finanţare al spitalelor, introducându-se astfel posibilitatea de 

realizare a unor venituri suplimentare şi din studii clinice efectuate 

conform metodologiei aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii. 

Totodată, ordonanţa stabileşte şi diminuarea indemnizaţiei membrilor 

comisiilor de experţi de la 10% din indemnizaţia preşedintelui CNAS la 

1%, precum şi diminuarea numărului membrilor Consiliului de 

Administraţie al CNAS de la 17 membri la 7 membri. 

 Domnul deputat Samoil Vâlcu a apreciat drept foarte bune 

dispoziţiile din ordonanţă, în special sistemul informatic unic integrat, 

propunând avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 Din partea comisiei, parcursul legislativ al proiectului de lege a fost 

prezentat de către domnul Decebal Stănescu, expert parlamentar. 

 În finalul discuţiilor s-a supus votului avizarea favorabilă a 

proiectului de lege, propunerea fiind acceptată cu majoritate de voturi (un 

vot împotrivă şi două abţineri). 

 

 Proiectele aflate la punctele 5 şi 6 pe ordinea de zi au fost amânate 

pentru o şedinţă viitoare. 

 

În ziua de 14 aprilie 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 10.00, având pe ordinea de zi 

studiu individual asupra proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (27), în ziua de 12 aprilie 

2011 au absentat domnul deputat Ioan Nelu Botiş (grup parlamentar  

PD-L), domnul deputat Ioan Narcis Chisăliţă (grup parlamentar PSD), 

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

deputat Nini Săpunaru (grup parlamentar PNL). 

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

Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Ioan Nelu Botiş (grup 

parlamentar PD-L) a participat domnul deputat Gheorghe Hogea, în locul 

domnului deputat Vasile Silviu Prigoană (grup parlamentar PD-L) a 

participat doamna deputat Brînduşa Novac, iar în locul domnului deputat 
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Nini Săpunaru (grup parlamentar PNL) a participat doamna deputat Diana 

Tuşa. 

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

Claudia Boghicevici şi Ioan Cindrea – vicepreşedinţi, Adrian Solomon şi 

Kerekes Karoly – secretari, Maria Eugenia Barna, Nicolae Bănicioiu, Daniel 

Ionuţ Bărbulescu, Mariana Câmpeanu, Dorel Covaci, Ileana Cristina 

Dumitrache, Florian Daniel Geantă, Cornel Ghiţă, Ludovic Orban, Pál 

Árpád, Cristina-Ancuţa Pocora, Cosmin Mihai Popescu, Dan-Mircea 

Popescu, Marian Sârbu, Aurelia Vasile, Gelu Vişan, Samoil Vîlcu, Iulian 

Vladu, Gheorghe Hogea, Brînduşa Novac, Diana Tuşa. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (27), în zilele de 13 şi 14 

aprilie 2011 au absentat domnul deputat Ioan Nelu Botiş (grup 

parlamentar PD-L) şi domnul deputat Ioan Narcis Chisăliţă (grup 

parlamentar PSD). 

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

Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Ioan Nelu Botiş (grup 

parlamentar PD-L) a participat domnul deputat Gheorghe Hogea. 

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

Claudia Boghicevici şi Ioan Cindrea – vicepreşedinţi, Adrian Solomon şi 

Kerekes Karoly – secretari, Maria Eugenia Barna, Nicolae Bănicioiu, Daniel 

Ionuţ Bărbulescu, Mariana Câmpeanu, Dorel Covaci, Ileana Cristina 

Dumitrache, Florian Daniel Geantă, Cornel Ghiţă, Ludovic Orban, Pál 

Árpád, Cristina-Ancuţa Pocora, Cosmin Mihai Popescu, Dan-Mircea 

Popescu, Vasile-Silviu Prigoană, Nini Săpunaru, Marian Sârbu, Aurelia 

Vasile, Gelu Vişan, Samoil Vîlcu, Iulian Vladu, Gheorghe Hogea. 

  

  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Victor Paul Dobre    Adrian Solomon 

 

 

Întocmit, 
Expert parlamentar Monica Rallu Curta 
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