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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

PROCES-VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din 12, 13 şi 14 martie 2013 

 

În perioada 12 – 14 martie 2013, Comisia pentru muncă şi 

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

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2013 

pentru abrogarea art.II din Legea nr.211/2012 privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.8/2011 pentru modificarea și completarea 

legislaţiei cu privire la eliberarea, gestionarea și monitorizarea 

documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de 

război și vaduvelor de război - PLx 78/2013 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2013 

privind reglementarea unor măsuri financiare - PLx 73/2013 

3. Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de 

modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea 

calificărilor profesionale şi a Regulamentului privind cooperarea 

administrativă prin intermediul sistemului de informare al pieţei 

interne - COM (2011) 883 

4. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – 

Către investiţii sociale pentru promovarea creșterii și coeziunii – 

inclusiv implementarea Fondului social european pentru perioada 

2014-2020 - COM (2013) 83. 

 



Lucrările au fost conduse de domnul deputat Florin Iordache, 

preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-na Georgeta Bratu - Secretar de Stat, Ministerul Muncii, 

Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

- d-l Sorin Ştefonie – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice  

- d-na Oana Sbierea – expert, Ministerul Afacerilor Externe 

- d-l Emil Stoica – expert, Ministerul Afacerilor Externe. 

 

 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.4/2013 pentru abrogarea art.II din Legea nr.211/2012 privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2011 pentru modificarea și 

completarea legislaţiei cu privire la eliberarea, gestionarea și 

monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, 

veteranilor de război și vaduvelor de război - PLx 78/2013 a fost aprobat 

de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi, în forma prezentată de 

Senat. 

 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.2/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare - PLx 73/2013 a 
fost avizat favorabil de către membrii comisiei, în forma prezentată, cu 
majoritate de voturi (2 voturi împotrivă).  
 

 Propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de 

modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor 

profesionale şi a Regulamentului privind cooperarea administrativă prin 

intermediul sistemului de informare al pieţei interne - COM (2011) 883 a 

fost transmisă comisiei în vederea examinării fondului. 

 Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată iniţial cu 

acest document în vederea verificării respectării principiului subsidiarităţii. 

 În data de 2 aprilie 2012, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

a înaintat Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor un 
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proces verbal asupra proiectului menţionat mai sus, care nu a mai fost 

analizat de către membrii acestei comisii. 

         Având în vedere importanţa acestui proiect de act legislativ al 

Uniunii Europene, Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, întrunit în 

şedinţa din 5 martie 2013, a retransmis Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială propunerea de directivă a Parlamentului European şi a 

Consiliului de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea 

calificărilor profesionale şi a Regulamentului privind cooperarea 

administrativă prin intermediul sistemului de informare a pieţei interne - 

COM (2011) 883, pentru examinarea fondului.  

 În cadrul dezbaterilor, s-a precizat că obiectivele iniţiativei sunt 

facilitarea mobilităţii profesioniştilor şi a comerţului cu servicii în interiorul 

Uniunii Europene, abordarea problemei ocupării locurilor de muncă de 

înaltă calificare, precum şi asigurarea unei game mai largi de posibilităţi 

pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.  

 Cu privire la aplicarea reglementărilor directivei şi asupra profesiei 

de notar, în cadrul dezbaterilor au fost aduse unele obiecţii, prezentate pe 

larg în proiectul de opinie întocmit. Proiectul de opinie favorabil a fost 

aprobat de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. 

 

 Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Către 

investiţii sociale pentru promovarea creșterii și coeziunii – inclusiv 

implementarea Fondului social european pentru perioada 2014-2020 - 

COM (2013) 83 a fost transmisă comisiei în vederea examinării fondului. 

 În cadrul dezbaterilor au fost prezentate motivele care au dus la 

apariţia acestui document. Astfel, s-a precizat că Strategia Europa 2020 

pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii stabileşte 

obiective care urmăresc să scoată cel puţin 20 de milioane de persoane 

din sărăcie şi excluziune socială şi să crească rata de ocupare a forţei de 

muncă la 75 % pentru populaţia în vârstă de 20-64 de ani.  

 Sistemele de protecţie socială îndeplinesc trei funcţii: investiţiile 

sociale, protecţia socială şi stabilizarea economiei.  
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 Prezenta comunicare este însoţită de o recomandare a Comisiei 

intitulată „Investiţia în copii: ruperea cercului vicios al defavorizării” şi de 

o serie de documente de lucru ale serviciilor Comisiei. Împreună, ele 

formează „Pachetul privind investiţiile sociale”.  

 Pachetul este pe deplin complementar cu Pachetul privind ocuparea 

forţei de muncă, care stabileşte calea de urmat pentru o redresare 

generatoare de locuri de muncă, cu Cartea albă privind pensiile, ce 

prezintă o strategie pentru pensii adecvate, viabile şi sigure, precum şi cu 

Pachetul privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor, care se 

referă în mod special la situaţia tinerilor.  

 Pachetul în cauză se bazează, de asemenea, pe cadrul de 

reglementare propus pentru implementarea politicii de coeziune în 

următoarea perioadă financiară 2014-2020 şi, în special, pe domeniul de 

aplicare a Fondului social european (FSE), precum şi pe propunerea de a 

aloca cel puţin 20 % din FSE în fiecare stat membru pentru promovarea 

incluziunii sociale şi combaterea sărăciei. 

 Pachetul privind investiţiile sociale urmăreşte reorientarea politicilor 

statelor membre către realizarea de investiţii sociale în domeniile în care 

este necesar, cu scopul de a asigura caracterul adecvat şi viabilitatea 

sistemelor sociale, legând în acelaşi timp aceste eforturi de utilizarea 

optimă a fondurilor UE, în special a FSE.  

 Comisia invită statele membre să întreprindă acţiunile şi să urmeze 

orientările stabilite în acest pachet, prin următoarele trei axe principale: 

1. Consolidarea investiţiilor sociale în cadrul semestrului european 

2. Utilizarea optimă a fondurilor UE pentru sprijinirea investiţiilor socialeâ 

3. Raţionalizarea guvernanţei şi raportarea. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, întocmirea unui proiect de opinie favorabil. 
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Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (29) în zilele de 12 şi 13 martie 2013 a absentat doamna deputat 

Maria Grapini (grup parlamentar PC) - ministru. 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Iordache 

Florin – preşedinte, Solomon Adrian şi Vladu Iulian – vicepreşedinţi, Găină 

Mihăiţă şi Pocora Cristina-Ancuţa – secretari, Amet Varol, Anastase 

Roberta-Alma, Axente Ioan, Baltă Mihai, Boghicevici Claudia, Calotă 

Florică Ică, Ciobanu Liliana, Condurăţeanu Andrei-Răzvan, Covaci Dorel, 

Dobre Mircea-Titus, Dumitrache Ileana-Cristina, Galan Constantin, Iane 

Daniel, Kerekes Károly, Niculae Aurel, Nistor Marioara, Pardău Dumitru, 

Sefer Cristian-George, Stativă Irinel-Ioan, Stoica Mihaela, Suciu Vasile-

Daniel, Teodorescu Ioan Viorel, Tudorie Violeta. 

  

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (29) în ziua de 14 martie 2013 au absentat doamna deputat Maria 

Grapini (grup parlamentar PC) – ministru şi domnul deputat Florin 

Iordache (grup parlamentar PSD) – delegaţie. 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Solomon 

Adrian şi Vladu Iulian – vicepreşedinţi, Găină Mihăiţă şi Pocora Cristina-

Ancuţa – secretari, Amet Varol, Anastase Roberta-Alma, Axente Ioan, 

Baltă Mihai, Boghicevici Claudia, Calotă Florică Ică, Ciobanu Liliana, 

Condurăţeanu Andrei-Răzvan, Covaci Dorel, Dobre Mircea-Titus, 

Dumitrache Ileana-Cristina, Galan Constantin, Iane Daniel, Kerekes 

Károly, Niculae Aurel, Nistor Marioara, Pardău Dumitru, Sefer Cristian-

George, Stativă Irinel-Ioan, Stoica Mihaela, Suciu Vasile-Daniel, 

Teodorescu Ioan Viorel, Tudorie Violeta. 

 
 
  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

Florin Iordache     Mihăiţă Găină 
 

 
 
 
 
Întocmit, 
Expert parlamentar Lidia Vlădescu 
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