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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 

PROCES-VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din 21, 22 şi 23 iunie 2011 

 

 

În ziua de 21 iunie 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 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 

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.108/1999 

privind înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii - PLx 210/2011 

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

nr.36/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor 

disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a 

restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, 

companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, 

precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate 

autorităţilor administraţiei publice locale - PLx 379/2011 

4. 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 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11422
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11986
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12094


5. 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. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

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

Protecţiei Sociale 

- d-l Nicolae Bratu Dantes – inspector general de stat, Inspecţia Muncii 

- d-na Ana Radu – director, Ministerul Finanţelor Publice 

- d-na Dana Barbu – şef serviciu, Ministerul Economiei, Comerţului şi 

Mediului de Afaceri 

- d-l Costin Nanu – expert, Ministerul Finanţelor Publice. 

 

Dezbaterile 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 - PLx 601/2010 

şi a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.108/1999 

privind înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii - PLx 210/2011 au fost 

amânate, pentru a participa la dezbateri noul ministru al muncii, familiei şi 

protecţiei sociale. Supuse votului, propunerile de amânare au fost acceptate 

de membrii comisiei cu unanimitate de voturi. 

 

Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.36/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.116/2006 privind protecţia socială acordată 

persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a 

restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, 

companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, 

precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate 
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autorităţilor administraţiei publice locale - PLx 379/2011 a fost dezbătut în 

prezenţa reprezentanţilor Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de 

Afaceri.  

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul atât membrii comisiei cât şi 

invitaţii. Au fost formulate amendamente care, supuse votului, au fost 

acceptate. 

Supus votului în ansamblu, proiectul de lege a fost adoptat de membrii 

comisiei cu amendamente, cu majoritate de voturi (5 voturi împotrivă). 

Amendamentele se regăsesc în raportul comisiei. 

 

Dezbaterile asupra proiectului 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 şi a proiectului 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 au fost amânate întrucât la dezbateri nu a 

participat nici un reprezentant al Ministerului Sănătăţii. 

 

În ziua de 22 iunie 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 9.00, la sala „Nicolae Iorga”, în 

şedinţă comună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei 

Deputaţilor, Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială şi Comisia 

pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital ale Senatului. 

Cele 4 comisii au avut pe ordinea de zi selectarea candidaţilor pentru 

funcţia de membru al Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii 

Private. 

Lucrările au fost conduse de doamna deputat Maria Eugenia Barna, 

preşedintele Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 

Domnia sa a precizat că, în temeiul art.3 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, cu modificările şi 

completările ulterioare, membrii celor 4 comisii au obligaţia de a întocmi şi 

supune spre aprobare Parlamentului lista candidaţilor pentru funcţia de 
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membru al Consiliului CSSPP. Astfel, s-a precizat că a expirat mandatul unui 

număr de 3 din cei 5 membri ai Consiliului. Ca urmare, comisiile reunite vor 

selecta persoanele dintr-o listă de 3 candidaturi, pe care le va supune 

plenului Parlamentului spre aprobare. 

În urma analizării documentaţiilor depuse, precum şi a prezentării 

activităţii şi competenţelor profesionale, membrii comisiilor au adresat 

întrebări candidaţilor cu privire la sistemul de pensii private şi la activele 

fondurilor de pensii private – investiţii şi rezultate.  

În urma finalizării discuţiilor, membrii celor 4 comisii au hotărât să 

supună aprobării plenului lista cu următorii candidaţi: d-l Dan Odobescu, d-l 

Cristian Vasile Toma şi d-l Ion Ghizdeanu. 

 

În ziua de 22 iunie 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

şi-a desfăşurat a doua parte a lucrărilor începând cu ora 10.00, având 

următoarea ordine de zi: 

1. 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 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii cadru 

nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice - Plx 230/2011 

3. Propunere legislativă privind posibilitatea angajării în mediul privat a 

persoanelor pensionate anticipat - Plx 235/2011 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.4 al anexei 

nr.IX, Reglementări specifice personalului care ocupă funcţii de demnitate 

publică şi personalului care ocupă funcţii asimilate cu funcţii de demnitate 

publică, din Legea-cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitară a 

personaluli plătit din fonduri publice - Plx 263/2011 

5. Propunere legislativă privind modificarea art.18), art.19) şi art.20) din 

Legea nr.356/2001 din 10/07/2001 - Plx 283/2011 

6. Propunere legislativă privind modificarea art.3 alin.(3) şi alin.(4) din 

Legea nr.356/2001 din 10/07/2001 - Plx 284/2011. 
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Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Valentin Mocanu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale 

- d-na Georgeta Jugănaru – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale 

- d-l Florin Stamate – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale 

- d-l Fănel Mitea – director, Ministerul Finanţelor Publice. 

 

În urma finalizării dezbaterilor, propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea Legii cadru nr.330/2009 privind salarizarea 

unitară a personalului plătit din fonduri publice - Plx 230/2011 a fost 

respinsă, cu unanimitate de voturi, întrucât Legea nr.330/2009 a fost 

abrogată prin Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit 

din fonduri publice nr.284/2010, care a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 

2011. 

 

În urma finalizării dezbaterilor, propunerea legislativă privind 

posibilitatea angajării în mediul privat a persoanelor pensionate anticipat - 

Plx 235/2011 a fost respinsă, cu majoritate de voturi (o abţinere), întrucât 

beneficiarii pensiei anticipate şi pensiei anticipate parţial, spre deosebire de 

pensionarii pentru limită de vârstă, nu  pot cumula pensia anticipată cu 

salariul, având însă posibilitatea de a-şi continua activitatea profesională 

dacă plata pensiei anticipate, respectiv anticipate parţiale se suspendă pe 

perioada prestării activităţii. 

 

În urma finalizării dezbaterilor, propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea art.4 al anexei nr.IX, Reglementări specifice 

personalului care ocupă funcţii de demnitate publică şi personalului care 
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ocupă funcţii asimilate cu funcţii de demnitate publică, din Legea-cadru 

nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personaluli plătit din fonduri 

publice - Plx 263/2011 a fost respinsă, cu unanimitate de voturi, întrucât a 

rămas fără obiect, Legea nr.330/2009 fiind abrogată prin Legea-cadru 

privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 

nr.284/2010, care a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2011. 

 De asemenea, în cadrul discuţiilor s-a precizat că, prin conţinutul său, 

propunerea legislativă contravine atât prevederilor constituţionale cât şi 

prevederilor Legii nr.96/1996 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, 

neputând fi promovată în forma prezentată. 

 

Dezbaterile asupra proiectului 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 au fost amânate, la solicitarea iniţiatorului şi a reprezentanţilor 

Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în vederea reevaluării 

datelor privind numărul potenţialilor beneficiari şi a efortului financiar 

necesar. 

Supusă votului, propunerea de amânare a fost acceptată de membrii 

comisiei cu majoritate de voturi (4 voturi împotrivă). 

 

În urma finalizării dezbaterilor, atât propunerea legislativă privind 

modificarea art.18), art.19) şi art.20) din Legea nr.356/2001 din 

10/07/2001 - Plx 283/2011, cât şi propunerea legislativă privind modificarea 

art.3 alin.(3) şi alin.(4) din Legea nr.356/2001 din 10/07/2001 - Plx 

284/2011 au fost respinse de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi, 

întrucât a rămas fără obiect, Legea patronatelor nr.356/2001 fiind abrogată 

prin Legea dialogului social nr.62/2011. 

 
În ziua de 23 iunie 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 9.30, având pe ordinea de zi studiu 

individual asupra proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei din 

săptămâna următoare. 
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Din numărul total al membrilor comisiei (27), în ziua de 21 şi 23 

iunie 2011 a absentat domnul deputat Ioan Narcis Chisăliţă (grup 

parlamentar PSD). 

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

Claudia Boghicevici, Ioan Cindrea şi Răzvan Ţurea – vicepreşedinţi, Adrian 

Solomon şi Kerekes Karoly – secretari, Nicolae Bănicioiu, Daniel Ionuţ 

Bărbulescu, Ioan-Nelu Botiş, Mariana Câmpeanu, Dorel Covaci, Ileana 

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

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

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

Vişan, Samoil Vîlcu, Iulian Vladu. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (27), în ziua de 22 iunie 

2011 au absentat domnii deputaţi Ioan Narcis Chisăliţă şi Nicolae Bănicioiu 

(grup parlamentar PSD). 

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

Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Nicolae Bănicioiu (grup 

parlamentar PSD) a participat domnul deputat Mircea Duşa.  

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

Claudia Boghicevici, Ioan Cindrea şi Răzvan Ţurea – vicepreşedinţi, Adrian 

Solomon şi Kerekes Karoly – secretari, Nicolae Bănicioiu, Daniel Ionuţ 

Bărbulescu, Ioan-Nelu Botiş, Mariana Câmpeanu, Dorel Covaci, Ileana 

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

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

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

Vişan, Samoil Vîlcu, Iulian Vladu, Mircea Duşa. 

 
  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

Victor Paul Dobre    Adrian Solomon 
 

 

Şef serviciu Elena Mesaroş 
 
 
Întocmit, 
Consultant parlamentar Lidia Ana Vlădescu 
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