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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

PROCES-VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din 2, 3, 4 şi 5 iunie 2014 

 

 

În perioada 2 – 5 iunie 2014, Comisia pentru muncă şi protecţie 

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

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă – PLx 

214/2009 

2. Întâlnirea membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie socială a 

Camerei Deputaţilor şi Comisiei pentru muncă, familie şi protecţie 

socială a Senatului, cu domnul Michel Servoz, director general, 

Direcţia Generală pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale 

şi Incluziune, Comisia Europeană şi o delegaţie a Reprezentanţei 

Comisiei Europene în România, condusă de doamna Angela Filote, 

Şefa Reprezentanţei C.E. în România. 

 

În data de 2 iunie 2014, lucrările au fost conduse de domnul deputat 

Florin Iordache, preşedintele comisiei. 

Lucrările au avut loc în comun cu Comisia pentru industrii şi servicii. 

Cele două comisii reunite au avut pe ordinea de zi proiectul de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2009 privind 

acordarea tichetelor de vacanţă. 

 



La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Florin Jianu – Ministru Delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, 

mediu de afaceri şi turism 

- d-l Răzvan Filipescu – Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Turism 

- d-l Ion Ghizdeanu – Preşedintele Comisiei Naţională de Prognoză; 

Secretar de Stat, Ministerul Finanţelor Publice 

- d-na Elena Iordache – director general adjunct, Ministerul Finanţelor 

Publice 

- d-na Gica Marenca – consilier superior, Ministerul Finanţelor Publice 

- d-na Vetuţa Avramescu – consilier superior, Ministerul Finanţelor 

Publice 

- d-l Marius Răduţ – expert, Ministerul Finanţelor Publice 

- d-l Ştefan Botezatu – Asociaţia Emitenţilor Tichetelor de Masă 

- d-na Codruţa Pişa – Asociaţia Emitenţilor Tichetelor de Masă 

- d-na Iuliana Cârstea - Asociaţia Emitenţilor Tichetelor de Masă. 

 

În cadrul dezbaterilor proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea tichetelor 

de vacanţă, membrii celor două comisii au formulat amendamente. În 

urma votului, unele amendamente au fost admise, iar altele au fost 

respinse. În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât, cu 

majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente. 

Toate amendamentele se regăsesc în raportul comun întocmit. 

 

 În ziua de 3 iunie 2014, începând cu ora 14.30, a avut loc o întâlnire 

a membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie socială a Camerei 

Deputaţilor şi Comisiei pentru muncă, familie şi protecţie socială a 

Senatului, cu domnul Michel Servoz, director general, Direcţia Generală 

pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune a Comisiei 

Europene şi o delegaţie a Reprezentanţei Comisiei Europene în România, 

condusă de doamna Angela Filote, Şefa Reprezentanţei C.E. în România.  
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 Din delegaţie au făcut parte şi: 

- d-l Peter Stub Jorgensen – director, 

- d-l Francisco Merchan Cantos, director 

- d-l Aurélio Cecilio, şef de unitate 

- d-na Angela Filote, şeful Reprezentanţei Comisiei Europene în 

România 

- d-na Cosmina Mengheş, şef adjunct Departament politic, 

Reprezentanţa Comisiei Europene în România,  

- d-na Ioana Gligor, şef de unitate adjunct 

- d-na Septimia Dobrescu, team leader 

- d-na Carmen Mărcuş, ofiţer semestru european 

- d-na Monica Loloiu, consilier 

- d-na Laura Radu, asistent comunicare. 

 

 În cadrul întâlnirii, domnul Michel Servoz a prezentat o serie de 

recomandări ale Comisiei Europene, adoptate în data de 2 iunie, în 

materie de politică economică, pentru fiecare stat membru în scopul de a 

se consolida redresarea care a început în urmă cu un an. Recomandările 

au la bază analize detaliate privind situaţia din fiecare ţară şi formulează 

orientări cu privire la modalităţile de stimulare a creşterii economice, de 

intensificare a competitivităţii şi de creare de locuri de muncă în perioada 

2014-2015.  

 Acest set de recomandari se referă la punerea în aplicare a strategiei 

bugetare pentru 2014; Îmbunătăţirea semnificativă a efortului bugetar în 

scopul de a asigura îndeplinirea obiectivului pe termen mediu în 2015; 

Îmbunătăţirea activităţii de colectare a impozitelor (intensificarea 

eforturilor de reducere a fraudei în domeniul TVA); combaterea muncii 

nedeclarate; reducerea sarcinii fiscale suportată de persoanele cu venituri 

salariale mici şi medii; finalizarea reformei pensiilor. 

 De asemenea, recomandările se mai referă şi la accelerarea reformei 

în sectorul sănătăţii; intensificarea eforturilor pentru a elimina plăţile 

informale; consolidarea măsurilor active în domeniul pieţei forţei de 

muncă; acordarea unei atenţii sporite tinerilor neînregistraţi; consolidarea 
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măsurilor de promovare a capacităţii de inserţie profesională a lucrătorilor 

în vârstă; elaborarea unor orientări clare privind stabilirea transparentă a 

salariului minim; asigurarea creşterii calităţii şi accesului la învăţământ şi 

adaptarea la necesităţile forţei de muncă; sporirea eficienţei şi eficacităţii 

transferurilor sociale, în special pentru copii; continuarea reformei 

asistenţei sociale; punerea în aplicare a măsurilor preconizate pentru a 

favoriza integrarea romilor. 

 Preşedintele Comisiei pentru muncă, familie şi protecţie socială a 

Senatului, domnul senator Liviu Marian Pop, a prezentat măsurile luate de 

partea română, pentru stimularea ocupării forţei de muncă concretizate în 

iniţiative legislative dedicate în mare măsură ocupării forţei de muncă, în 

special a tinerilor. 

 Referitor la munca nedeclarată, Michel Servoz consideră că acest 

subiect reprezintă o problemă structurală pentru România. “Comisia pe 

care o conduc a propus recent crearea unei platforme care să lupte 

împotriva muncii nedeclarate. Statele membre pot lucra împreună pe 

această temă. Nu vorbim doar de cooperare între autorităţi, ci de o reţea, 

o platformă, care e importantă pentru că munca nedeclarată se 

răspândeşte în anumite state membre şi e nevoie de a acţiona. 

Penalizările aduse patronilor care folosesc munca la negru sunt 

importante, însă nu şi suficiente. Considerăm că ar putea fi oferite 

stimulente pentru munca declarată. Este vorba de scăderea taxelor şi 

impozitelor pentru persoanele cu venituri mici şi medii, pentru a-i stimula 

pe cei care lucrează legal”, a mai spus oficialul european. 

 În privinţa şcolilor profesionale, domnul Michel Servoz a declarat 

că apreciază reformele efectuate de România în acest sector, însă 

rezultatele reformelor nu se văd încă. 

 În încheiere, s-a apreciat că România a făcut paşi importanţi spre 

realizarea obiectivelor asumate prin Programul de convergenţă, dar, în 

acelaşi timp, reprezentanţii Comisiei recomandă accelerarea ritmului de 

implementare a acestor măsuri. 
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În zilele de 4 şi 5 iunie 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 săptămâna 

următoare. 

 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (24) în zilele de 2, 3, 4 şi 5 iunie 2014 au absentat doamna 

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

deputat Anastase Roberta Alma (grup parlamentar PDL). 

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, Dumitrache Ileana-Cristina, 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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