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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

PROCES-VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din 23 şi 24 aprilie 2014 

 

 

În zilele de 23 şi 24 aprilie 2014, Comisia pentru muncă şi 

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

1. Întâlnirea membrilor comisiei cu domnul Ciprian Dragomir, Inspector 

general de Stat, Inspecţia Muncii 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.16/2014 privind modificarea și completarea Legii 

educaţiei naţionale nr.1/2011 - PLx 179/2014 

3. Propunere legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de 

dietetician - Plx 188/2014 

4. Propunere legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de 

dietetician - Plx 202/2014 

5. Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului 

privind activităţile și supravegherea instituţiilor pentru furnizarea de 

pensii ocupaţionale (reformare) (Text cu relevanţă pentru SEE) - 

COM (2014) 167. 

 

În data de 23 aprilie 2014, lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Florin Iordache, preşedintele comisiei. 

 

 



La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Adrian Bărbulescu – inspector, Ministerul Educaţiei Naţionale 

- d-l Petru Tudor Guset – consilier, Ministerul Afacerilor Externe. 

 

 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.16/2014 privind modificarea și completarea Legii educaţiei 

naţionale nr.1/2011 - PLx 179/2014 a fost trimis comisiei pentru avizare, 

dezbaterea pe fond fiind de competenţa Comisiei pentru învăţământ, 

ştiinţă, tineret şi sport. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma 
prezentată de iniţiatori. 
 

 Propunerea legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de 

dietetician - Plx 188/2014 şi propunerea legislativă privind organizarea și 

exercitarea profesiei de dietetician - Plx 202/2014 au fost trimise comisiei 

noastre pentru avizare, dezbaterea pe fond fiind de competenţa Comisiei 

pentru sănătate şi familie. 

 Dezbaterile asupra celor două iniţiative au fost amânate, la 

solicitarea reprezentanţilor Ministerului Sănătăţii, întrucât punctul de 

vedere al Guvernului nu a fost finalizat. Supusă votului, propunerea de 

amânare a fost acceptată de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. 

 

 Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului 

privind activităţile și supravegherea instituţiilor pentru furnizarea de pensii 

ocupaţionale (reformare) - COM (2014) 167 a fost trimisă comisiei noastre 

în vederea verificării respectării principiului subsidiarităţii. 

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate motivele care au dus la 

apariţia acestui document. Astfel, s-a precizat că sistemele de pensii din 

Uniunea Europeană (UE) trebuie să se adapteze pentru a asigura pensii 

adecvate, sigure și viabile, lucru dificil de realizat. Abordarea eficace a 

acestor provocări impune realizarea de acţiuni care să fie coordonate 

îndeaproape de către statele membre.  
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Propunerea de revizuire a Directivei 2003/41/CE privind activităţile 

și supravegherea instituţiilor pentru furnizarea de pensii ocupaţionale 

(institutions for occupational retirement provision, IORP) va spori 

guvernanţa și transparenţa acestor instituţii, precum și activităţile 

transfrontaliere ale acestora, consolidând astfel piaţa internă.  

 Propunerea  este însoţită de Comunicarea ,,Finanţarea pe termen 

lung a economiei” şi de Comunicarea „Eliberarea potenţialului de 

multifinanţare în Uniunea Europeană” şi reprezintă un pas către o 

finanţare mai fluidă a economiei pe termen lung.  

 Obiectivul general al prezentei propuneri este facilitarea creării unor 

economii pentru pensiile ocupaţionale. Existenţa unor pensii ocupaţionale 

mai sigure și mai eficiente va contribui la adecvarea și viabilitatea 

pensiilor, prin sporirea contribuţiei economiilor din pensiile complementare 

la veniturile din pensii, va consolida, de asemenea, rolul de investitori 

instituţionali în economia reală a UE pe care îl joacă instituţiile pentru 

furnizarea de pensii ocupaţionale și va spori capacitatea economiei 

europene de a dirija economiile pe termen lung către investiţiile care 

favorizează creșterea economică. 

 Totodată, s-a precizat că propunerea are patru obiective specifice:  

- eliminarea ultimelor bariere prudenţiale din calea instituţiilor 

transfrontaliere pentru furnizarea de pensii ocupaţionale, în special prin 

impunerea cerinţei ca normele privind investiţiile și comunicarea 

informaţiilor către membri și beneficiari să fie cele din statul membru 

de origine, precum și prin clarificarea procedurilor pentru activităţile 

transfrontaliere și definirea în mod clar a sferei de acţiune a statului 

membru de origine și a statului membru gazdă;  

- asigurarea unei bune guvernanţe și gestionări a riscurilor;  

- furnizarea de informaţii clare și pertinente membrilor și beneficiarilor; 

- asigurarea faptului că autorităţile de supraveghere dispun de 

instrumentele necesare pentru a supraveghea IORP în mod eficace. 

Referitor la principiul subsidiarităţii şi principiul proporţionalităţii s-a 

precizat că acestea sunt respectate întrucât luarea de măsuri la nivelul UE 
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în acest domeniu aduce o valoare adăugată, deoarece măsurile adoptate 

doar la nivelul statelor membre nu vor reuși:  

- să elimine barierele din calea activităţilor transfrontaliere ale 

instituţiilor pentru furnizarea de pensii ocupaţionale;  

- să asigure creșterea pragului minim la nivelul UE al protecţiei 

consumatorilor;  

- să ducă la economii de scară, la diversificarea riscurilor și la inovaţii, 

elemente inerente activităţilor transfrontaliere;  

- să evite arbitrajul de reglementare între sectoarele serviciilor 

financiare;  

- să evite arbitrajul de reglementare între statele membre; 

- să ia în considerare interesele lucrătorilor transfrontalieri. 

 În cadrul acţiunii propuse, statelor membre le revine întreaga 

responsabilitate de organizare a propriilor sisteme de pensii. Revizuirea nu 

pune această prerogativă în cauză și nici nu vizează legislaţia naţională în 

domeniul protecţiei sociale și al muncii sau în cel al fiscalităţii ori al 

contractelor. 

Propunerea este conformă cu principiul proporţionalităţii, astfel cum 

este consacrat la articolul 5 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea 

Europeană (TUE). Opţiunile de politică alese încearcă să găsească un 

echilibru între interesul public, protecţia membrilor și a beneficiarilor, 

precum și costurile pentru instituţii, plătitori și autorităţile de 

supraveghere. Opţiunile au fost analizate cu atenţie, elaborate ca 

standarde minime și adaptate având în vedere modele de afaceri diferite. 

Acestea sunt motivele pentru care, în ansamblu, propunerea va stimula 

furnizarea de pensii ocupaţionale.  

Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui proces-verbal, care va 

fi transmis Comisiei pentru afaceri europene şi, spre informare, Biroului 

permanent al Camerei Deputaţilor şi Departamentului de studii 

parlamentare şi politici U.E., potrivit procedurilor stabilite prin HCD 

nr.11/2011. 
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 Întâlnirea membrilor comisiei cu domnul Ciprian Dragomir, Inspector 

general de Stat, Inspecţia Muncii, a avut ca scop o informare privind 

aspecte legislative din domeniile de activitate ale acestei instituţii. 

 Astfel, s-a precizat, în primul rând, că Inspecţia Muncii are ca 

pricipal scop urmărirea îndeplinirii obligaţiilor legale de către angajatori în 

domeniile relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă şi 

supravegherii pieţei, precum şi a celor referitoare la condiţiile de muncă, 

apărarea vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii salariaţilor şi a altor 

participanţi la procesul de muncă, în desfăşurarea activităţii.  

Prin structurile sale centrale şi locale, Inspecţia Muncii exercită 

controlul aplicării unitare a dispoziţiilor legale în domeniile sale de 

competenţă în unităţile din sectorul public, mixt, privat, la autorităţile 

administraţiei publice centrale şi locale, la persoanele fizice şi juridice şi la 

organismele neguvernamentale, precum şi la alte categorii de angajatori.  

În îndeplinirea atribuţiilor generale, Inspecţia Muncii controlează 

aplicarea prevederilor legale în domeniile sale de competenţă, furnizează 

informaţii angajatorilor şi salariaţilor cu privire la mijloacele de aplicare a 

prevederilor legale, informează autorităţile competente despre deficienţele 

sau abuzurile legate de aplicarea dispoziţiilor legale în vigoare, prestează 

servicii specifice domeniului său de activitate şi iniţiază propuneri 

legislative, pe care le înaintează Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice.  

În activitatea sa curentă, Inspecţia Muncii organizează campanii de 

control şi de conştientizare pe teme de interes identificate la nivel 

comunitar, utilizând în acest scop metode de inspecţie şi instrumente de 

formare a inspectorilor de muncă, similare celor folosite de organismele de 

inspecţie a muncii din statele membre ale UE, aliniindu-se astfel 

iniţiativelor organismelor europene în domeniu.  

 Aspectele cu care se confruntă Insp in ceea ce priveşte aplicarea 

legislaţiei din domeniu, precum şi măsurile preconizate pentru corectarea 

şi completarea legislaţiei în ceea ce priveşte aspecte privind repatrierea 

cetăţenilor români şi asigurarea încheierii contractului în limba română. 
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 În acest scop, s-a precizat că există un grup de lucru pentru 

modificarea şi completarea legislaţiei din domeniu în vederea îmbunătăţirii 

prevederilor legale existente pentru protejarea lucrătorilor. 

 

În ziua de 24 aprilie 2014, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu individual, fiind 

distribuite membrilor comisiei materiale documentare suplimentare asupra 

proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (24) în zilele de 23 şi 24 aprilie 2014 au absentat doamna deputat 

Plumb Rovana (grup parlamentar PSD) – ministru, doamna deputat 

Anastase Roberta Alma (grup parlamentar PDL) şi doamna deputat 

Dumitrache Ileana Cristina (grup parlamentar PSD). 

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, Anton Marin, 

Axente Ioan, Baltă Mihai, Boghicevici Claudia, Condurăţeanu Andrei-

Răzvan, Covaci Dorel, Delureanu Virgil, Galan Constantin, Iane Daniel, 

Kerekes Károly, Orban Ludovic, Sefer Cristian-George, Stativă Irinel-Ioan, 

Stoica Mihaela, Tudorie Violeta. 

 

  
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

 Florin Iordache    Mihăiţă Găină 

      

 
 
 
 

Întocmit, 
Expert parlamentar Lidia Vlădescu 
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