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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 28 şi 29 septembrie 2011 

 

 

În ziua de 28 septembrie 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie 

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

ordine de zi: 

1. Propunere legislativă privind modificarea Ordonanţei de Urgenţă 

nr.94/2010 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii 

de persoane în sistemul public de pensii - Plx 469/2011  

2. Propunere legislativă privind modificarea Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr.107 din 6 decembrie 2010 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - 

Plx 470/2011 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - Plx 468/2011 

4. Propunere legislativă pentru modificarea art.1 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia 

lunară pentru creşterea copiilor - Plx 478/2011 

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

nr.75/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei - PLx 

521/2011 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11750
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11734
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11732
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12214
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12214


6. Recomandarea Conferinţei generale a OIM nr.200/2010 cu privire la 

HIV/SIDA şi lumea muncii - 788 BP/2011. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Ioan Cindrea, 

vicepreşedinte al comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

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

Protecţiei Sociale 

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

Protecţiei Sociale 

- d-na Georgeta Modiga – secretar general, Casa Naţională de Pensii 

Publice 

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

- d-l Ion Ciucă – director, Ministerul Finanţelor Publice. 

 

În deschiderea lucrărilor comisiei, domnul vicepreşedinte Ioan 

Cindrea a propus membrilor comisiei să fie de acord cu invitarea, la o 

şedinţă viitoare, a noului ministru al muncii, doamna Sulfina Barbu, în 

vederea dezbaterii unor probleme de maxim interes cum ar fi: blocarea 

dialogului social care a condus la situaţia conflictuală creată ca urmare a 

manifestaţiilor din faţa Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, 

faptul că cele 39 de sectoare de activitate nu sunt stabilite cu claritate şi 

că nu se pot încheia contractele colective de muncă cu toate consecinţele 

negative ce decurg de aici. De asemenea, domnia sa a subliniat 

importanţa clarificării problemelor ridicate în cadrul şedinţei la care a 

participat fostul ministru al muncii şi a propus ca această dezbatere să 

aibă loc în şedinţa de săptămâna viitoare. 

Doamna deputat Mariana Câmpeanu a solicitat extinderea sferei 

răspunsurilor solicitate doamnei ministru şi asupra organizării actuale şi 

viitoare a Ministerului Muncii, întrucât sunt unele aspecte foarte 

importante cum ar fi acela al cedării dreptului de tipărire a taloanelor de 

pensii de la Casa Naţională de Pensii Publice către Poşta Română, ceea ce 
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înseamnă punerea la dispoziţia acestei regii a întregii baze de date a Casei 

de Pensii, cu toate riscurile ce decurg de aici. 

Domnul deputat Cornel Ghiţă a propus ca dialogul cu doamna 

ministru Sulfina Barbu să aibă loc în şedinţa comisiei din data de 18 

octombrie 2011, pentru a-i acorda un răgaz doamnei ministru de a se 

informa asupra tematicii pe care o vom transmite, în vederea prezentării 

de date exacte în cadrul Comisiei.  

Domnul vicepreşedinte Ioan Cindrea a propus ca adresa să fie 

transmisă doamnei ministru la începutul săptămânii următoare, iar 

membrii comisiei să trasmită secretariatului comisiei eventuale subiecte de 

discuţie suplimentare. 

Supuse votului, propunerile au fost acceptate cu unanimitate de 

voturi.  

 

Dezbaterile au continuat cu propunerea legislativă privind 

modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr.94/2010 privind unele măsuri în 

domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii 

- Plx 469/2011. În urma dezbaterilor pe fond a propunerii legislative, 

aceasta a fost respinsă, cu unanimitate de voturi. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - Plx 468/2011, 

înscrisă la punctul 3 pe ordinea de zi, a fost dezbătută şi respinsă de 

membrii comisiei, cu majoritate de voturi (o abţinere). 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea art.1 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară 

pentru creşterea copiilor - Plx 478/2011 a fost supusă votului în forma 

prezentată de iniţiatori, înregistrându-se 4 voturi pentru şi restul 

împotrivă. Urmare acestui vot, membrii comisiei au hotărât întocmirea 

unui raport de respingere. 
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http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11750
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11732


În finalul dezbaterilor a fost luat în discuţie proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2011 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei - PLx 521/2011. Acesta a 

fost trimis comisiei pentru dezbatere şi avizare. În urma finalizării 

discuţiilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (un vot 

împotrivă), avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma prezentată 

de iniţiatori. 

 

Celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi au fost amânate pentru 

şedinţa următoare a comisiei. 

 

În ziua de 29 septembrie 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie 

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

zi două proiecte amânate în şedinţa anterioară a comisiei. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Ioan Cindrea, 

vicepreşedinte al comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

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

Protecţiei Sociale 

- d-l Cosmin Crangă – consilier, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate 

- d-l Cristian Ilie – consilier, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. 

 

În cadrul discuţiilor asupra propunerii legislative privind modificarea 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.107 din 6 decembrie 2010 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii - Plx 470/2011 membrii comisiei au precizat că la dezbaterea 

proiectelor de acte normative dezbătute pe fond în cadrul comisiei trebuie 

să fie prezent un Secretar de Stat şi numai în lipsa acestuia să participe 

un reprezentant al ministerului respectiv, însă la nivel de director.  
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http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12214
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11734


În urma finalizării dezbaterilor, propunerea legislativă a fost respinsă 

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

 

Recomandarea Conferinţei generale a OIM nr.200/2010 cu privire la 

HIV/SIDA şi lumea muncii a fost trimisă comisiei în vederea îndeplinirii 

procedurii de informare a Camerei Deputaţilor, în conformitate cu 

prevederile art.19 din Constituţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii, 

urmând ca actul supunerii instrumentelor internaţionale ale muncii 

autorităţii naţionale competente să fie 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 2012. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (27), în zilele de 28 şi 29 

septembrie 2011 au absentat domnul deputat Victor Paul Dobre (grup 

parlamentar PNL), doamna deputat Claudia Boghicevici (grup parlamentar 

PD-L), domnul deputat Adrian Solomon (grup parlamentar PSD), domnul 

deputat Ioan Narcis Chisăliţă (grup parlamentar PSD) şi doamna deputat 

Cristina Ancuţa Pocora (grup parlamentar PNL). 

Au fost prezenţi următorii deputaţi: Ioan Cindrea şi Răzvan Ţurea – 

vicepreşedinţi, Kerekes Karoly – secretar, Nicolae Bănicioiu, Daniel Ionuţ 

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

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

Pál Árpád, Dan-Mircea Popescu, Cosmin Mihai Popescu, Vasile-Silviu 

Prigoană, Nini Săpunaru, Marian Sârbu, Aurelia Vasile, Gelu Vişan, Samoil 

Vîlcu, Iulian Vladu. 

 

  VICEPREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Ioan Cindrea      Kerekes Karoly 

 

 

Şef serviciu Elena Mesaroş 

Întocmit,  
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
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