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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

PROCES-VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din 16, 17 şi 18 septembrie 2014 

 

 

În perioada 16 – 18 septembrie 2014, Comisia pentru muncă şi 

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

1. Întâlnirea membrilor comisiei cu doamna Aurelia Cristea, ministru 

delegat pentru dialog social  

2. Completarea biroului comisiei cu o funcţie de vicepreşedinte. 

Modificarea şi aprobarea componenţei biroului comisiei 

3. Propunere legislativă pentru abrogarea unor prevederi din Legea 

nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, 

raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi 

respectarea acordurilor - cadru cu Comisia Europeană şi Fondul 

Monetar Internaţional – Plx 402/2014 

4. Proiect de Lege pentru abrogarea Cap.IV (art.17-26) din Legea 

nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi și instituţii publice, 

raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri și 

respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar 

Internaţional – PLx 109/2012 

5. Proiect de Lege pentru ratificarea Înţelegerii în domeniul securităţii 

sociale între Guvernul României şi Guvernul Quebecului, semnată la 

Quebec, la 19 noiembrie 2013 - PLx 355/2014 



6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.27/2014 privind unele măsuri pentru completarea reţelei sanitare 

proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru aprobarea unor măsuri 

financiare - PLx 394/2014 

7. Lege cadru privind statutul cetăţenilor Republicii Moldova pe teritoriul 

României - PLx 403/2014. 

 

În data de 16 septembrie 2014, lucrările s-au desfăşurat în comun 

cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, cele două comisii reunite având 

pe ordinea de zi: 

- propunerea legislativă pentru abrogarea unor prevederi din Legea 

nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, 

raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi 

respectarea acordurilor - cadru cu Comisia Europeană şi Fondul 

Monetar Internaţional – Plx 402/2014 

- proiectul de Lege pentru abrogarea Cap.IV (art.17-26) din Legea 

nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi și instituţii publice, 

raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri și 

respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar 

Internaţional – PLx 109/2012. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Florin Iordache, 

preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Levente Horvath Akos – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, 

Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice  

- d-l Attila Gyorgy – Secretar de Stat, Ministerul Finanţelor Publice  

- d-l Liviu Prodan – expert, Ministerul Finanţelor Publice 

- d-na deputat Ana Birchall – iniţiator al proiectului cu nr.Plx 402/2014. 

  

 

 

 
2/23



 În cadrul dezbaterilor asupra celor două proiecte de acte normative, 

s-a precizat că cele două comisii au fost sesizate cu dezbaterea pe fond a 

celor două proiecte, acestea având acelaşi obiect de reglementare, 

respectiv abrogarea dispoziţiilor din Legea nr.329/2009 potrivit cărora se 

interzice cumulul pensiei cu salariul în cazul angajaţilor sistemului public 

pentru care nivelul pensiei nete aflată în plată depăşeşte nivelul câştigului 

salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului, aprobat prin Legea 

bugetului asigurărilor sociale de stat. 

În numele iniţiatorilor, doamna deputat Ana Birchall a spus că 

raţiunea pentru care a fost promovat proiectul de act normativ a avut la 

bază considerentele că prevederile Cap.IV din Legea nr.329/2009 sunt în 

totală contradicţie cu legislaţia în vigoare privind dreptul la muncă, dreptul 

la pensie, dreptul la proprietate privată, cu dispoziţiile art.1 din Primul 

Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi 

libertăţilor fundamentale şi cu art.6 pct.1 din Pactul internaţional cu privire 

la drepturile economice, sociale şi culturale, care recunoaşte şi garantează 

necondiţionat dreptul la muncă. Totodată, s-a considerat că prin stabilirea 

imperativă a limitei cuantumului pensiei până la care se poate realiza 

cumulul cu salariul, se produc discriminări, dar şi limitări ale accesului şi 

dreptului la muncă în sistemul public, pentru persoane cu pregătire 

temeinică, experienţă şi expertiză în anumite domenii, cum ar fi: comisiile 

parlamentare pentru apărare, ordine publică, siguranţă naţională, pentru 

controlul parlamentar asupra SRI şi SIE, compartimentele de protecţie a 

informaţiilor clasificate, departamentele de poliţie comunitară, oficiile de 

cadastru şi publicitate imobiliară, precum şi multe alte autorităţi şi 

instituţii publice. 

 Referitor la proiectul cu nr.Plx 109/2012, s-a precizat că cele două 

comisii au întocmit un raport comun de respingere (în anul 2012) şi un 

raport comun suplimentar de menţinere a respingerii (în anul 2013), 

proiectul de lege fiind retrimis comisiilor de Plenul Camerei Deputaţilor, în 

vederea reexaminării şi întocmirii unui nou raport. 
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 Totodată, s-a menţionat că, din punct de vedere tehnic, proiectul cu 

nr.Plx 402/2014 respectă normele de tehnică legislativă stabilite prin 

Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii au 

hotărât, cu majoritate de voturi (o abţinere), adoptarea propunerii 

legislative cu nr.Plx 402/2014, cu un amendament de tehnică legislativă. 

 De asemenea, membrii comisiilor au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, respingerea proiectului de lege cu nr.PLx 109/2012. 

 Atât amendamentul admis, cât şi motivarea respingerii, se regăsesc 

în rapoartele comune întocmite. 

 

În data de 17 septembrie 2014, lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Florin Iordache, preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-na Aurelia Cristea - ministru delegat pentru dialog social 

- d-l Serghei Mesaroş – director, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice  

- d-na Adriana Stoinea – şef serviciu, Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 

 

 Şedinţa a fost deschisă de domnul preşedinte Florin Iordache. 

Domnia sa a precizat că, aşa cum s-a hotărât de comun acord săptămâna 

trecută, la solicitarea membrilor comisiei de la PD-L şi PNL, s-a stabilit o 

întâlnire cu doamna ministru Aurelia Cristea, ministru delegat pentru 

dialogul social. 

 Doamna ministru a fost invitată să precizeze lucrurile pe care le-a 

făcut la minister de când a preluat acest portofoliu, precum şi ce se are în 

vedere cu proiectele care sunt pe agenda de lucru a comisiei. 

 Doamna ministru Aurelia Cristea a mulţumit pentru invitaţie şi a 

spus că, în ceea ce priveşte activitatea de la Departamentul pentru dialog 

social, primii paşi care s-au făcut au fost să se repună în dezbatere şi în 
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grup de lucru temele de modificare a Legii dialogului social, în sensul în 

care ele erau solicitate de către confederaţiile sindicale. 

 Domnia sa a precizat că s-a inventariat încă odată şi s-a prelucrat 

tot ce s-a preluat de la doamna ministru Doina Pană. S-a văzut care sunt 

revendicările şi s-a solicitat confederaţiilor patronale să vină în 

întâmpinarea solicitărilor şi revendicărilor exprimate de către 

confederaţiile sindicale, în sensul în care să fie organizate grupurile de 

lucru, să fie discutate aceste revendicări şi să se vadă în ce măsură ele pot 

fi agreate de cei doi parteneri sociali. Domnia sa consideră că, dacă odată 

s-a făcut o greşeală şi poate nu au fost consultate toate părţile şi s-a luat 

o decizie unilaterală, este important ca atunci când vorbim despre 

partenerii sociali să avem, pe cât posibil, un consens, astfel încât legea să 

fie aplicabilă, să fie agreată de ambele părţi şi într-adevăr dialogul social 

să existe între cei doi parteneri sociali. 

 Doamna ministru a spus că au avut loc la minister întâlniri de lucru 

în cele patru grupuri, în care s-au discutat cele patru solicitări mari. „Cele 

patru teme revendicative ale sindicatelor se referă la o protecţie 

suplimentară a liderilor de sindicat, la reprezentativitate în sensul în care 

reprezentativitatea să fie scăzută ca şi procente de la 50% plus 1, la 35%. 

Unde nu s-au înţeles şi nu au agreat încă un punct de vedere comun este 

cel al faptului că în situaţia în care scade, ca şi procent, 

reprezentativitatea la nivel de unitate, dacă scade la 35%, sindicatele au 

solicitat să fie aplicabil erga omnes contractul colectiv de muncă, ceea ce 

contravine oarecum chiar recomandărilor convenţiilor OIM în sensul în 

care ar fi o dictatură a minorităţii asupra majorităţii şi atunci, patronatele 

au exprimat, în discuţiile care au avut loc, că pot fi de acord de maniera în 

care nu se aplică erga omnes negocierea care are loc cu un sindicat 

reprezentând 35% din numărul de angajaţi. 

 Cea de a treia revendicare se referea la posibilitatea declanşării 

grevelor pe durata valabilităţii contractului colectiv de muncă. Motivele 

pentru care se solicită acest lucru erau cumva evidenţiate în faptul că sunt 

contracte colective de muncă încheiate şi în care patronatul, angajatorul 

nu-şi respectă întotdeauna obligaţiile şi singura modalitate pe care o au la 
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dispoziţie este aceea de a reclama la ITM. ITM - ul constată, poate mai 

aplică amendă, dar dacă nu-şi primesc drepturile salariale atunci trebuie 

să meargă în instanţă şi acest lucru durează mult prea mult din punct de 

vedere al termenului de soluţionare, plecând de la 6 -8 luni de zile în sus. 

 Şi cea de a patra temă era reintroducerea contractului colectiv de 

muncă unic la nivel naţional, lucru care a fost respins în toate consiliile 

naţionale tripartite care au avut loc, având în vedere că prin Codul Muncii 

s-au făcut acele modificări în care astăzi salariul minim este stabilit prin 

hotărâre de Guvern şi el are o creştere din 6 în 6 luni. 

 În tot spaţiul Uniunii Europene se pleacă de la negocierile în 

contractul colectiv de muncă de la nivel de unitate, creşte la nivel de grup 

de unităţi şi apoi la  întregul sector de activitate ca şi posibilitate de 

extindere. Dar toate acestea după procedura în care se pleacă de la bază, 

de la nevoi, de la posibilităţile care sunt la nivelul unităţii şi aceea este 

unitatea de referinţă.” 

 Doamna ministru a arătat că ”suntem în situaţia în care mâine vom 

avea o ultimă discuţie cu confederaţiile sindicale şi săptămâna viitoare 

vom avea încă o discuţie cu confederaţiile patronale pentru a veni cu un 

punct de vedere cât mai bine argumentat şi agreat de cei doi parteneri 

sociali pentru aceste modificări, astfel încât ele să fie operabile şi să le 

putem prezenta în faţa dumneavoastră. Acesta a fost şi angajamentul, ca 

în cursul lunii septembrie, cumva până la finalul lunii septembrie, să avem 

aceste modificări la Legea dialogului social operaţionale, pregătite să fie 

aduse la cunoştinţa Legislativului. 

 Ce am mai sesizat însă în practică, pot să vă spun că este legat de 

extinderea contractului colectiv de muncă la nivelul întregului sector de 

activitate care, în acest moment, ca şi procedură este prevăzut în Legea 

62/2011 - „analizează şi aprobă, după caz, extinderea contractului colectiv 

de muncă la nivelul întregului sector Consiliul Naţional Tripartit”. Consiliul 

Naţional Tripartit, care este un organism consultativ, se reuneşte pe bază 

voluntară, nu este obligativitate a confederaţiilor patronale sau sindicale 

care sunt reprezentative şi care sunt nominalizate a participa la Consiliul 

Naţional Tripartit. În contextul în care nu am avut până în prezent  
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un Regulament de organizare şi funcţionare a acestui organism tripartit, 

Consiliul Naţional Tripartit, am propus în urmă cu 3 luni de zile un 

Regulament de organizare şi funcţionare. Am propus de asemenea o 

procedură standard pe care să o agreeze partenerii sociali în cadrul 

consiliului, a şedinţei de Consiliu Naţional Tripartit, pe extinderea 

contractului colectiv la nivelul întregului sector de activitate, procedură 

care încă nu a fost agreată de ambele părţi. 

 Luni avem ultima întâlnire convocată pe această procedură, de 

extindere a contractului colectiv de muncă. Am considerat că ar fi 

important şi cred că, din punct de vedere al legii, avem aici o problemă 

pentru că, de principiu, extinderea contractului colectiv de muncă la 

nivelul întregului sector, în tot spaţiul Uniunii Europene funcţionează ca şi 

o înţelegere între partenerii sociali care apoi solicită să se emită ordin al 

ministrului, dacă există un interes public, un interes naţional cu privire la 

domeniul respectiv, astfel încât să fie extins contractul colectiv de muncă 

la nivelul întregului sector. În unele ţări există o procedură mai clară în 

care este stabilită o comisie de mediere sau o comisie care, în interes 

naţional, aprobă această extindere sau poate fi extinderea respectivă 

acolo unde se aprobă direct prin ordin al ministrului contestată la 

Tribunalul Muncii, dacă sunt tribunale ale muncii. 

 Noi suntem în situaţia în care este prima astfel de solicitare de 

extindere a contractului colectiv de muncă la nivelul întregului sector de 

activitate şi vorbim aici despre sănătate, că tot aţi văzut probabil şi în 

presă comunicatele SANITAS – ului. Pentru luni este deja stabilit să avem 

şi o procedură de vot dacă nu reuşim să obţinem… sunt mai multe 

variante aici. Una este aceea a consensului, în care partenerii sunt de 

acord şi aprobă extinderea, numai că discutăm aici despre parteneri care 

nu au un interes direct, în sensul în care avem patronate care nu au în 

cadrul lor activităţi din domeniul sănătate sau sanitar veterinar, pentru că 

vorbim de acest sector, şi atunci, evident că neavând interes direct, s-ar 

putea să se abţină sau să nu fie de acord. Cei care au un interes direct au 

avut negocieri şi discuţii cu confederaţiile sindicale, confederaţia sindicală 

care reprezintă sectorul de sănătate şi se pare că au ajuns la o anumită 
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înţelegere. Vom depăşi, sper eu, în cursul zilei de luni şi acest aspect, în 

sensul în care regulamentul să fie aprobat. Dacă nu reuşim consensul, 

pentru că s-ar putea să mai avem astfel de situaţii şi pe viitor, şi atunci 

este mai bine să stabilim o procedură de vot pentru situaţia aceasta în 

care CNT – ul dă o aprobare, fiind expres stipulat în lege că CNT- ul dă 

aprobare, iar ordinul ministrului muncii pentru extindere se emite în baza 

acelei aprobări. Ori acea aprobare trebuie să existe sub formă de 

semnături a tuturor celor care sunt membri în CNT, care participă la CNT. 

 Cam acestea sunt lucrurile legate de modificări la Legea nr.62/2011, 

cele două proiecte pe care le aveţi în acest moment, care le aveţi 

dumneavoastră înregistrate, cele două iniţiative legislative cu privire la 

reţinerea cotizaţiei pentru membrii de sindicat pe statele de plată. Este o 

discuţie care, cred eu, că poate fi agreată şi cu patronatele, voi discuta şi 

cu ei. Punctul de vedere, din perspectiva noastră, a Guvernului, este 

favorabil, pentru că este în interesul şi a patronatelor să ştie câţi membri 

de sindicat au şi care le este sindicatul reprezentativ la un moment dat, 

dacă fac asta, pentru că în momentul în care realizezi un contract colectiv 

de muncă la nivel de unitate înseamnă că, cumperi şi o pace socială. 

 În ceea ce priveşte reprezentativitatea, acolo avem o discuţie astfel 

încât să nu cumva să avem alte derapaje pentru că acolo, la 

reprezentativitate, ea se reflectă inclusiv la posibilitatea de a declanşa 

grevă şi dacă scădem foarte tare pragul, atunci declanşarea grevei se 

poate face şi cu 7% din angajaţi, din personalul angajat. 

 Ce vreau să vă mai spun este că, în toată această perioadă, am 

iniţiat discuţii şi cu patronatele şi cu sindicatele, confederaţiile 

reprezentative, astfel încât am reuşit să facem primele proiecte comune în 

sensul în care am depus deja, pe fonduri europene, două proiecte comune 

în care sunt implicate şi confederaţiile patronale şi sindicale şi societatea 

civilă, chiar şi societatea civilă o avem prezentă aici. Un proiect se referă 

la o strategie a dialogului social pentru 2014 – 2020, aşteptăm evaluarea 

de la Ministerul Fondurile Europene, a fost un proiect scris în comun cu cei 

doi parteneri sociali. Un alt proiect se referă la implicarea partenerilor 

sociali în politica de ocupare în ceea ce priveşte tinerii. Şi acel proiect 
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aşteaptă o evaluare, sperăm ca în următoarele două săptămâni să primim 

avizul. Am depus de asemenea, un proiect pe dialog social direct la 

Comisia Europeană. Este primul proiect depus de către departament pe un 

cod deschis de Comisia Europeană tot în parteneriat cu cei trei actori 

sociali: patronate – sindicate – şi societate civilă. 

 Avem de asemenea, în desfăşurare discuţii legate de funcţionarea 

CES – ului. Mâine avem o primă întâlnire şi pe această lege. Acolo suntem 

în situaţia în care plenul nu se reuneşte, preşedintele are un mandat deja 

ajuns la 6 ani de zile şi vom avea o iniţiativă legislativă în sensul 

modificării Legii CES – ului ca să nu mai avem o astfel de situaţie. De la 

Departamentul de dialog social am trimis tuturor celor care sunt membri 

în CES scrisori, notificări cu privire la acest lucru tuturor, respectiv 

confederaţiilor patronale şi sindicale. De asemenea, am anunţat de fiecare 

dată expirarea reprezentativităţii fiecăruia dintre cei de la confederaţiile 

patronale, i-am anunţat şi pe ei şi am anunţat şi ceilalţi membri tocmai 

pentru a-şi desemna reprezentanţi. În consecinţă, cei care au rămas în 

continuare şi au reprezentativitate să-şi nominalizeze în CES 

reprezentanţii. 

 Vom avea discuţia şi pe CES legată de modul în care vom formula 

iniţiativa legislativă, avem deja un draft pe care-l discutăm cu partenerii 

sociali legat de modificări, ca să-l facem operaţional. Cred că este extrem 

de important. Dacă ne-a scăpat ceva atunci în lege, în 2013, să corectăm 

acum şi să fie funcţional, să nu mai permitem ca cineva, la un moment 

dat, pe criterii de subiectivitate să poată să-şi menţină un mandat acolo 

de 6 -7 ani. 

 Cam atât aş putea să vă spun. Restul sunt discuţii care le-am 

avut cu fiecare dintre sindicate, federaţii, am avut şi avem întâlniri 

săptămânale. Agenda este publică. De asemenea, conţinutul tuturor 

întâlnirilor, a minutelor în care am avut întâlnirile acestea pe modificarea 

Legii 62/2011 sunt publice, le-am adus la cunoştinţa tuturor partenerilor 

sociali şi le-am pus disponibile, cu acordul lor, evident, pe site-ul instituţiei 

tocmai pentru a asigura acea transparenţă de care este nevoie. 
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 Am comunicat şi cu comisiile de dialog social de la nivelul 

prefecturilor, cu prefecţii, am comunicat cu ei inclusiv pe această 

extindere a contractului colectiv de muncă la nivelul întregului sector, 

pentru a-i înştiinţa, pentru a le aduce la cunoştinţă tot ce este nevoie, 

pentru că, odată extins, el va fi opozabil şi pentru toate unităţile sanitare 

care sunt în subordinea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale. I-am 

informat şi despre acest lucru, adică partea aceasta de proceduri şi de 

informare, transparenţă, am încercat să o asigurăm în permanenţă. 

 Restul sunt, sigur, solicitări şi revendicări ale sindicatelor pe Legea 

pensiilor, pe tot ceea ce ţine de Legea 284/2010 – salarizarea în sistemul 

bugetar. Astăzi am avut întâlnire cu SANITAS – ul tocmai pentru faptul că 

ei sunt într-un program anunţat de proteste datorită faptului că îşi doresc 

această extindere a contractului colectiv de muncă la nivelul întregului 

sector, dar până în acest moment nu am reuşit să depăşim procedurile, de 

maniera în care să rezolvăm această solicitare a lor şi să aibă toate 

procedurile legale îndeplinite. 

 Cred că am uitat să menţionez că desfăşurăm de asemenea şi 

suntem într-un proces de agreement cu Ambasada Norvegiei, Ministerul 

Fondurilor Europene pentru operaţionalizarea Oficiului de Mediere şi 

Arbitraj, în sensul în care am scris un proiect pe granturi norvegiene, să 

încercăm să-l facem operaţional pentru că în Legea 62/2011 este prevăzut 

acel Oficiu de Mediere şi Arbitraj şi nu îl avem încă funcţional. Am scris 

proiectul, săptămâna viitoare îl depunem, există. Am avut întâlniri şi cu 

ambasadoarea Norvegiei şi la Ministerul Fondurilor Europene pentru a 

putea avea un minim start de plecare în sensul în care să avem cel puţin 

sănătate la nivelul tuturor regiunilor. Pe structura actualului ITM, la acel 

Oficiu de Mediere funcţiona câte o persoană cel puţin şi, de asemenea, la 

nivel central, urmând ca apoi să găsim şi pentru exerciţiul bugetar viitor 

surse de finanţare în sensul în care va trebui sustenabilitatea lui 

ulterioară.” 

 În continuare, doamna deputat Claudia Boghicevici a apreciat că 

informaţiile prezentate sunt de interes pentru membrii comisiei, în calitate 

de profesionişti şi specialişti în acest domeniu. 
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 Doamna deputat Boghicevici a spus că „avem întâlniri în colegiile pe 

care le avem cu reprezentanţi ai sindicatelor, ai patronatelor care ne 

sesizează multe din problemele enumerate de dumneavoastră. Aşa cum 

probabil ştiţi, în campania electorală din 2012, liderii de sindicat au cerut 

abrogarea Legii nr.62/2011 şi, la vremea respectivă, au fost făcute 

angajamente ferme că în două săptămâni de la câştigarea guvernării se 

vor produce aceste modificări.  

 Eu, în primul rând, aş dori să vă întreb dacă aţi reuşit să aveţi un 

calendar bine definit şi aveţi întâlniri conform calendarului agreat cu 

organizaţiile sindicale în vederea modificării sau abrogării acestei legi. Din 

câte ştiu eu, acest calendar nu a fost respectat până la această oră.  

 Aş dori să vă întreb de asemenea, dacă pe parcursul mandatului 

dumneavoastră aţi avut întâlniri cu mediul de afaceri şi care au fost 

principalele lor solicitări şi nemulţumiri. Ştiu că aţi avut declaraţii în presă 

în care spuneaţi că patronatele au blocat modificările la legea dialogului – 

sunt declaraţii pe care dumneavoastră le-aţi avut. 

 De asemenea, revin în numele sindicaliştilor cu care eu am discutat 

în colegiul pe care-l reprezint în judeţul Arad şi, aşa cum spuneaţi 

dumneavoastră, chiar proiectele pe care le avem astăzi în dezbatere vin 

cu lucruri concrete şi anume: solicitarea acestora de a-şi păstra cumva 

verticalitatea, în sensul că acele cotizaţii să fie reţinute şi să fie virate 

direct organizaţiilor sindicale, să li se asigure un sediu astfel încât ele să 

poată funcţiona. Şi aici, vreau să ştiu părerea concretă a dumneavoastră, 

dacă sunteţi de acord cu aceste propuneri de revenire la forma cealaltă a 

legii, pentru că, aşa cum ştiu, în campania electorală li s-a promis acest 

lucru. 

 Referitor la expunerea dumneavoastră, ştiu problemele cu care vă 

confruntaţi, faptul că în Consiliul Naţional Tripartit nu s-a reuşit să se 

realizeze luarea hotărârilor în baza consensului aşa cum dumneavoastră v-

aţi gândit şi ne-aţi cerut sprijinul, dar cred că ar fi bine să cunoaştem care 

ar fi procedura pe care dumneavoastră doriţi să o impuneţi pentru ca noi 

să vă putem fi suport la acest lucru. Ştiu discuţiile din SANITAS, ştiu 

cerinţele lor legate de extinderea contractului şi vă întreb dacă acest lucru 
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dumneavoastră l-aţi discutat şi cu partenerii noştri externi, cei care ne-au 

monitorizat de-a lungul implementării legislaţiei, în ceea ce priveşte Codul 

Muncii, legislaţia muncii, Legea dialogului social, pentru că, în perioada cât 

eu am fost ministru, ştiu clar că am fost foarte atent monitorizată la orice 

modificare în acest sens. 

 Mi-aş dori de asemenea, să-mi spuneţi ceea ce se întâmplă în CES, 

ştiu că o parte din membri şi-au pierdut reprezentativitatea, acolo nu 

participă membrii eligibili şi îmi doresc să-mi daţi mai multe informaţii 

legate de introducerea societăţii civile, a ONG-urilor, dacă acest lucru s-a 

realizat în totalitate, pentru că în perioada cât am fost ministru era chiar 

acea perioadă de tranziţie în care încercam să introducem societatea civilă 

ca parte a deciziei.  

 Cam acestea ar fi întrebările la care vă rog să îmi spuneţi părerea 

dumneavoastră. Aveţi sprijinul nostru, din partea colegilor Comisiei de 

muncă, pe proiectele pe care le desfăşuraţi. Primim informări din partea 

dumneavoastră, într-adevăr, şi cred că sunteţi printre puţinii miniştri care 

ne trimit informări legate de activitatea din minister, dar nu cred că este 

suficient, pentru că noi putem fi parte la construcţia proiectelor de legi din 

experienţa pe care o avem atât în calitate de parlamentari, dar şi prin 

experienţa colegilor noştri atât în mediul de afaceri cât şi, unii dintre ei, în 

mediul sindical.” 

 Doamna ministru Aurelia Cristea a răspuns întrebărilor formulate, 

precizând că încearcă să îşi îmbunătăţească permanent activitatea şi 

apreciază că i s-a sesizat faptul că se primesc acele informări. „O să încerc 

poate să ne întâlnim o dată pe lună dacă se consideră necesar ca aceste 

informări să aibă loc exact în cadrul în care au loc şi acum, ca să putem şti 

care sunt paşii făcuţi cât mai aproape ca şi timp. 

 Despre calendar, să ştiţi că suntem în calendar pentru că la Consiliul 

Naţional Tripartit din octombrie 2013 s-a stabilit exact acest lucru ca până 

în septembrie anul acesta să avem o formă agreată de patronate şi 

sindicate, cu modificări la Legea 62/2011, s-au inventariat şi s-a ajuns la 

cele 4 teme care vi le-am spus şi pentru care discuţiile care au avut loc 

până în acest moment au fost fără realizarea unui consens. Referitor la 
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ultimele discuţii pe care le avem separat şi împreună cu cei doi parteneri 

sociali, eu cred că vom ajunge la o soluţie pe care să o agreeze ambii 

parteneri.  

 Repet, este adevărat, a fost un acord prin care Legea 62/2011 să fie 

modificată unilateral. Cred însă că asta avea implicaţii şi asupra Codului 

Muncii. Acest lucru nu a fost posibil datorită tocmai organismelor 

internaţionale şi angajamentelor pe care le avem şi atunci s-a convenit 

împreună cu organismele internaţionale, ca ele să fie operate în situaţia în 

care există un consens pe aceste modificări. Sigur că informăm şi ţinem 

legătura constant despre acest subiect cu organismele internaţionale. 

 Pe de altă parte, cred că la una dintre teme, cea cu privire la 

reprezentativitate şi cea la care v-am făcut referire astăzi legată de 

aprobarea care se dă în Consiliul Naţional Tripartit pe extinderea 

contractului colectiv la nivelul întregului sector de activitate, cred că vom 

avea o soluţie. De ce spun asta: pentru că aici este oarecum în interesul 

ambilor parteneri şi au un interes comun. Dincolo, în celelalte situaţii, 

unde discutăm despre protecţia suplimentară a liderului de sindicat există 

şi în acest moment o astfel de prevedere în lege care în fond trebuie 

respectată. Sigur că sunt şi derapaje şi sigur că sunt şi abuzuri şi de o 

parte şi de alta, nu doar din partea angajatorului, însă asta odată cu 

exerciţiul acesta de dialog pe care încercăm să-l învăţăm cu toţii la nivelul 

acesta de parteneri sociali în care şi angajatorul trebuie să înţeleagă că 

încheierea unui contract colectiv de muncă îl protejează şi îi asigură un 

climat sănătos de muncă în companie, de asemenea şi sindicatul şi 

reprezentanţii sindicatului să aibă acele solicitări care pot fi susţinute de 

partea economică.  

 Mi-aţi amintit aici de ceea ce ţine de asigurarea unui spaţiu. Sigur că 

asigurarea unui spaţiu presupune o înţelegere între patronat şi sindicat, 

pentru că presupune costuri economice, şi atunci când ne referim la 

costuri economice trebuie să fim cu toţii extrem de atenţi. Eu cred că se 

poate ajunge la o înţelegere, şi sunt deja situaţii în care au ajuns la astfel 

de înţelegeri în care li s-a pus la dispoziţie un spaţiu, pe un anumit număr 

de zile, pe un anumit număr de ore.” 
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 Doamna deputat Claudia Boghicevici a completat cele precizate de 

doamna ministru, menţionând că propunerea partenerilor sociali era aceea 

de a găsi o formulă privind deductibilităţi fiscale astfel încât să nu fie o 

povară neapărat pentru angajatori întrucât, de cele mai multe ori, nu s-a 

putut ajunge la o înţelegere între angajator şi reprezentanţii sindicatelor, 

şi atunci propunerea din partea lor era să se găsească o metodă prin care 

aceste sume sau aceste costuri să fie cumva împărţite. 

 Doamna ministru Aurelia Cristea consideră că  trebuie discutat acest 

aspect astfel încât să se asigure aplicabilitatea acestei modificări, să aibă 

corespondenţă şi în Codul Fiscal.  

 „Referitor la calendarul propus, eu cred că ne încadrăm chiar dacă 

un pic depăşim şi ajungem la început de octombrie să avem aceste 

modificări, cele care sunt agreate să le aducem în iniţiativă şi în 

amendamente aici, la comisie. Pentru că tot avem aceste două legi ar fi 

important să poată fi cumva adăugate sau pe structura aceasta să avem şi 

celelalte amendamente. 

 Legat de Consiliul Economic şi Social, vreau să vă spun este că au 

fost nominalizaţi toţi reprezentanţii societăţii civile. Toţi cei 15 

reprezentanţi ai societăţii civile au decizia primului ministru de numire în 

CES. Problema este că au fost validaţi în acest moment doar cinci dintre 

ei, tocmai din cauza a ceea ce vă spuneam anterior, respectiv că nu s-a 

întrunit plenul. Ceilalţi au fost nominalizaţi însă, nefiind validaţi, nu pot 

participa la plenul CES-ului. În acest context, le-am explicat care este 

situaţia, i-am rugat să intre în legalitate şi le-am adus la cunoştinţă faptul 

că vom iniţia modificări legislative pentru a face CES-ul operaţional şi 

funcţional. 

 Cred că am atins subiectele. Mulţumesc şi vă stau la dispoziţie în 

continuare şi pentru alte intervenţii.” 

 În continuare, domnul preşedinte Florin Iordache i-a dat cuvântul 

doamnei deputat Cristina Pocora. 
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 Doamna deputat Cristina Pocora a precizat că, potrivit 

Regulamentului Camerei Deputaţilor, Grupurile parlamentare ale PNL şi 

PD-L au solicitat prezenţa miniştrilor în cadrul comisiilor. 

 Doamna deputat doreşte să afle un răspuns legat de situaţia 

angajaţilor de la OLTCHIM, respectiv situaţia salariilor compensatorii şi 

mai ales ce perspective au acei oameni, ce se va întâmpla cu ei, precizând 

că, din câte ştie, situaţia lor nu este prea bună şi perspectiva lor este cam 

sumbră. „Poate ne spuneţi dumneavoastră exact ce îi aşteaptă pe aceşti 

oameni şi ce măsuri aveţi de gând să luaţi.” 

 De asemenea, am văzut cu toţii ieri situaţia de la TAROM şi sunt 

absolut sigură că aveţi suficiente date în aşa fel încât să ne expuneţi şi 

nouă mai multe detalii legate de situaţia angajaţilor de acolo, dar sigur şi 

de toată situaţia de la TAROM pentru că, iată, se întâmplă ca o zi întreagă 

zborurile interne să fie blocate. 

 Totodată, aţi pomenit de Legea salarizării unitare şi mă interesează 

unde suntem şi care este perspectiva ca acea lege să devină şi efectivă şi 

funcţională, pentru că tot vorbim despre această Lege a salarizării unitare 

ca fiind un panaceu care ar rezolva multe dintre problemele de astăzi, 

doar că ea tot e, dar nu mai apare. Spuneţi-ne şi nouă cum staţi cu grila, 

dacă aţi mai avansat, care sunt discuţiile. 

 Mă interesează, de asemenea, dacă intenţionaţi să modificaţi Codul 

Muncii. Tot timpul există discuţii că ar urma, că s-ar schimba, că ar mai 

apărea nu ştiu ce şi îmi aduc aminte că a existat în consultare publică, pe 

site, un proiect de act normativ care lărgea foarte mult sau era foarte 

generos cu zona sindicală. La societăţile comerciale cu peste 25 de 

angajaţi, angajatorul avea obligaţia să înlesnească constituirea sindicatului 

acolo, adică era ceva care lovea foarte tare în mediul privat şi aş vrea să 

ştiu ce s-a mai întâmplat cu acel act normativ. Noi l-am văzut atunci, am 

sesizat la minister, ştim că s-a blocat. Întrebarea este dacă a dispărut cu 

totul sau riscăm să ne trezim într-o zi că societăţile comerciale cu mai 

mult de 25 de angajaţi sunt obligate să facă un sindicat acolo. 
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 Doamna Aurelia Cristea a dorit să precizeze faptul că nu va putea 

răspunde la o parte din întrebări şi nu va putea da foarte multe detalii, 

pentru că nu sunt la Dialog social nici Legea salarizării şi nici Codul Muncii. 

 „Tocmai din perspectiva aceasta, voi începe cu ultimele două, pentru 

că îmi sunt la îndemână. Legea salarizării unitare - am avut discuţii şi ieri, 

am avut discuţii cu fiecare dintre federaţiile sindicale din zona bugetară şi 

cu sindicatul din învăţământ şi cu SANITAS-ul din Sănătate şi cu Federaţia 

Naţională a Sindicatelor din Administraţie. Am discutat cu fiecare dintre ei 

să facă propuneri, să facă acele sesizări care să fie luate în calcul la 

Ministerul Muncii, unde se lucrează la toate grilele de salarizare pe 

sectorul bugetar, dar şi la Ministerul Finanţelor unde evident că sunt 

resursele şi se calculează anvelopa bugetară. 

 Ştiu că până la sfârşitul lunii vom avea o variantă de lucru pentru 

anul 2015, începând cu 1 ianuarie 2015, variantă care va avea la bază 

consultarea cu fiecare sindicat din zona bugetară. 

 Până la sfârşitul lunii va fi o variantă de lucru şi apoi urmează 

consultările, dar pe această variantă de lucru să ştiţi că în continuare au 

loc consultări cu sindicatele, adică nu este o variantă de lucru care se 

lucrează doar în minister, la Finanţe sau la Ministerul Muncii, ci se discută 

constant cu sindicatele, tocmai pentru a ajunge la o variantă finală, iar în 

momentul în care avem şi anvelopa bugetară calculată pe varianta 

respectivă să aibă loc celelalte negocieri şi agreări cu sindicatele. 

 Legat de Codul Muncii, pot să vă spun că nu există în intenţie, în 

acest moment, vreo modificare a Codului Muncii. Ştiu însă că există 

iniţiativă cetăţenească, iniţiată de Blocul Naţional Sindical, care, se pare că 

a întrunit cele 100.000 de semnături pentru a fi publicată în Monitorul 

Oficial şi pentru a putea fi înregistrată la Parlament ca iniţiativă legislativă.  

 Abia am primit această formă a modificărilor pe Codul Muncii, am şi 

discutat cu domnul preşedinte al BNS şi urmează să avem un punct de 

vedere asupra propunerilor. 

 Este de salutat că au reuşit să se mobilizeze în forma aceasta încât 

să realizeze o iniţiativă civică de modificare a Codului Muncii. Aşa scurt, 

cât am reuşit să văd în două zile, am observat că sunt aspecte care cumva 
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reglementează lucruri noi, inovative în ceea ce priveşte piaţa muncii. Este 

o chestiune pe care o reglementează, telemunca, în acest moment nefiind 

reglementată, dar dincolo de asta cred că trebuie să fim extrem de atenţi 

cu toţii şi să realizăm echilibrul, pentru că şi eu ţin foarte mult la mediul 

privat la fel cum ţin şi la ceea ce înseamnă angajaţi. Pentru că eu vin din 

mediul privat ca şi persoană şi ca activitate profesională, dar şi pentru că 

toate măsurile Guvernului au fost totuşi de susţinere a mediului economic 

şi a mediului privat ca să se dezvolte, dar în aceeaşi măsură trebuie să 

asigurăm un echilibru şi în zona angajaţilor şi să nu creăm centre de 

putere mai mari care să producă dezechilibre, pentru că în momentul în 

care există un echilibru atunci şi din perspectiva climatului social şi a 

climatului economic avem de câştigat cu toţii. 

 Legat de situaţia de la TAROM, pot să vă spun că m-am întâlnit cu 

ambele sindicate şi urma să avem o întâlnire chiar săptămâna aceasta 

înainte de aceste acţiuni spontane ale dumnealor. Este un caz tipic de 

negociere sindicală în sensul în care se obţine cât mai mult în acest 

moment. Ştiu că ieri s-a întâlnit ministrul transporturilor atât cu 

conducerea, cât şi cu sindicatele, însă ceea ce pot eu să spun, din 

experienţa de până acum şi din toate întâlnirile pe care le-am avut, 

nemulţumirile din zona sindicală, cel puţin raportat la unii manageri din 

companiile de stat, manageri privaţi de altfel, puşi – nu ştiu – în urmă cu 

un an, cu doi, cu trei, am constatat că unii au impresia că sunt stăpâni pe 

moşie şi nu mai trebuie să discute cu nimeni, adică chestiuni care pot să le 

rezolvi la nivelul acela de management, ajung să nu fie rezolvate, să fie 

transferate la nivel central datorită faptului că există o lipsă de dialog, o 

lipsă de transparenţă în abordarea activităţii economice.  

 Mă refer chiar la managementul privat şi vă dau exemplu de la Poşta 

Română. Acolo am avut exact aceeaşi situaţie când poştaşii au fost în 

primăvară în stradă, la Guvern, datorită lipsei de transparenţă, a lipsei de 

dialog şi a faptului că deciziile manageriale nu erau aduse la cunoştinţă 

sau, de multe ori, erau în detrimentul angajaţilor. 

 Eu am spus de fiecare dată că principala resursă a unei organizaţii, a 

unei companii, a unui agent economic este resursa umană, acela este 
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capitalul cel mai preţios. Dacă acolo nu ai grijă să gestionezi lucrurile de 

maniera în care să produci satisfacţie şi să ai un dialog constant, evident 

că nu vei obţine rezultate economice bune. Am făcut de fiecare dată un 

apel la acest dialog, la transparenţă şi m-am dus la faţa locului şi am 

încercat să pun de acord conducerea cu sindicatul ca să se rezolve cumva 

acele revendicări, care, să ştiţi că de foarte multe ori nu sunt revendicări 

care să exceadă cadrului permisiv din punct de vedere al resurselor 

economice, ci de cele mai multe ori, poate că datorită faptului că se 

consideră că este o ingerinţă în actul managerial al sindicatului, se 

interpune această lipsă de dialog. 

 Acelaşi lucru l-am constatat şi la RATB şi mai sunt câteva companii 

unde am constatat chestiuni de genul acesta. Încerc să fac o mediere şi să 

le rezolvăm dar ţine foarte mult şi de actul managerial.  

 Deci, la TAROM, din câte ştiu eu, lucrurile intră pe un făgaş normal 

de rezolvare, acolo s-au aprobat o mare parte a solicitărilor sindicatelor, 

erau în negocierea contractului colectiv şi atunci sigur că vroiau să obţină 

mai mult şi este şi normal pe undeva. Pe de altă parte, cu toţii trebuie să 

înţeleagă că, şi asta este ceea ce am transmis de fiecare dată, trebuie să 

avem o oglindă în care ne uităm fiecare la ce se poate, pentru că degeaba 

cerem mai mult decât se poate, s-ar putea ca mâine să se închidă porţile 

şi atunci cred că nu este, pentru nici unul dintre cei din sindicat, un 

avantaj. Nu există acest risc la TAROM. La TAROM lucrurile sunt clare, 

doar că ei au solicitat de foarte multă vreme rezolvarea unor lucruri şi nu 

au fost rezolvate, iar acum sigur că poate există şi o oarecare pierdere a 

încrederii şi încearcă să menţină cumva poziţia de forţă, dar lucrurile acolo 

intră pe făgaş normal. 

 În ceea ce priveşte OLTCHIM-ul, salariile compensatorii, acolo este o 

chestiune care ţine de o companie privată. Noi, la Guvern, am discutat - şi 

la Ministerul Economiei, şi la Ministerul Finanţelor, şi la Ministerul Muncii - 

să vedem care este posibila soluţie să asigurăm un minim de salarii 

compensatorii. Cel puţin la companiile care sunt în procedură de 

insolvenţă, există acele salarii compensatorii, trei salarii compensatorii, 

dar sigur că nu sunt suficiente având în vedere că s-au dat nişte decizii în 
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care erau 12 salarii compensatorii plus toate celelalte salarii neplătite. 

Ceea ce pot să vă spun este că am transmis celor trei ministere de resort 

să găsească o soluţie, să facem o comisie interministerială ca să avem un 

punct de vedere comun pe acest subiect. De asemenea, eu fac doar 

transferul de solicitare, de revendicare şi încerc să monitorizez, să 

urmăresc ca acest lucru să se rezolve. Nu este în totalitate în decizia mea, 

depinde de ceilalţi factori şi de ministerele de resort, însă m-am asigurat 

de fiecare dată, la fiecare solicitare, să am finalul şi să verific dacă s-a 

primit răspunsul, dacă există un aviz sau mai avem de continuat 

discuţiile.” 

 Doamna Claudia Boghicevici a dorit să facă o completare, legat de 

acele aspecte de care spunea şi doamna deputat Cristina Pocora, respectiv 

acele conflicte care au apărut la TAROM, precizând că ministrul nu poate fi 

în permanenţă un mediator. „Liderii de sindicat cu care eu am discutat 

chiar ieri îmi spuneau că ar avea o propunere pentru o legislaţie a 

conflictelor, a modului în care se pot declanşa aceste conflicte şi vroiam să 

văd dacă la dumneavoastră au ajuns aceste propuneri şi să le împărtăşim 

eventual şi colegilor noştri, dacă ştiţi de aşa ceva.” 

 Doamna ministru Aurelia Cristea a spus că s-a încercat şi au avut loc 

discuţii pe operaţionalizarea acestor oficii de mediere şi arbitraj, pentru că 

în mod normal acolo ar trebui să aibă loc soluţionarea acestor conflicte sau 

la un moment dat, în partea de negociere a contractelor, acolo trebuie să 

aibă loc - este partea de conciliere care este la ITM şi este acest Oficiu de 

Mediere şi Arbitraj care în prezent nu este operaţional. „Încercăm să-l 

facem funcţional ca să oferim acest cadru pentru negocierile colective de 

muncă. Restul ţine de instanţele de muncă, după încheierea contractului 

colectiv de muncă.  

 De asemenea, am discutat atât cu reprezentanţi ai Comisiei de 

muncă din Parlamentul german, am discutat şi cu ministrul secretar de 

stat de la Ministerul Muncii din Germania - pentru că ei au o foarte bună 

reglementare pe acest domeniu, al soluţionării conflictelor de muncă, atât 

în faza de negociere cât şi în faza de instanţe, efectiv de conflict de 

drepturi, pentru că, în primă fază, atunci când negociem, avem un conflict 
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de interese şi, în faza în care am încheiat contractul colectiv de muncă, 

avem deja un conflict de drepturi. În Germania sunt acele tribunale ale 

muncii despre care, cu siguranţă, ştiţi şi dumneavoastră, care 

funcţionează la Ministerul Muncii. 

 Sigur că nu ne-am propus să facem chiar tribunale ale muncii, dar 

cel puţin să găsim o variantă de soluţionare a conflictelor de muncă într-

un termen mult mai scurt la instanţele de muncă pe care le avem în 

prezent. Va trebui să găsim, ne-am orientat spre asta şi am discutat 

inclusiv cu confederaţiile patronale, un proiect comun şi o modalitate prin 

care să sprijinim operaţionalizarea acestor instanţe de muncă, astfel încât 

procesele să nu mai dureze luni de zile, pentru că este în detrimentul şi al 

angajatului şi al angajatorului. 

 Chestiunea legată de conflict, de negocierea contractelor de muncă 

este raportată la aceste oficii de mediere, cadrul legal există, Legea 

nr.62/2011, dar tocmai asta v-am spus, că nu am operaţionalizat până în 

prezent aceste oficii de mediere şi arbitraj. Avem 27 de astfel de 

mediatori, cuprinşi în proiectul cu Ambasada Norvegiei, la nivelul ţării, şi 

apoi vom putea extinde, pentru că vor fi formatori, vor avea această 

calitate - să poată să formeze şi alţi mediatori pe zona aceasta a pieţii 

muncii, a conflictelor colective de muncă. Va exista posibilitatea, pentru 

cei care sunt în astfel de situaţii, de a apela la aceşti mediatori specializaţi 

pe zona conflictelor colective de muncă.” 

 Domnul preşedinte Florin Iordache i-a mulţumit doamnei ministru 

pentru prezentare, pentru răspunsurile oferite la întrebările puse de 

membrii comisiei. „Sper că prin dialogul pe care astăzi l-am stabilit, 

propunerile care vizează dialogul social, cu sprijin comun, cu sprijinul 

dumneavoastră şi mai ales cu o colaborare transpartinică în comisie, să fie 

finalizate, să avem o lege a dialogului social aşteptată şi promisă.” 
 

 În continuarea lucrărilor, a fost dezbătut proiectul de Lege pentru 

ratificarea Înţelegerii în domeniul securităţii sociale între Guvernul 

României şi Guvernul Quebecului, semnată la Quebec, la 19 noiembrie 

2013 - PLx 355/2014. 
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 În cadrul discuţiilor s-a precizat că Înţelegerea se aplică legislaţiei 

din România privind prestaţiile de boală şi maternitate, pensiile de 

bătrâneţe (pentru limită de vârstă, anticipate şi anticipate parţiale), de 

invaliditate, de urmaş, ajutorul de deces şi prestaţiile în caz de accidente 

de muncă şi boli profesionale, iar pentru Quebec, legislaţiei privind 

asigurarea de boală, asigurarea de spitalizare şi alte servicii de sănătate, 

regimului pensiilor din Quebec şi legislaţiei privind leziunile profesionale. 

 Dispoziţiile Înţelegerii se aplică tuturor persoanelor care sunt sau au 

fost supuse legislaţiei României sau Quebecului sau care au dobândit 

drepturi în virtutea acelei legislaţii. Înţelegerea este încheiată pe o 

perioadă nedeterminată şi va intra în vigoare la data ultimei notificări prin 

care fiecare parte notifică celeilalte părţi îndeplinirea procedurii interne 

necesare pentru intrarea în vigoare a Înţelegerii.  

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege privind ratificarea 

Înţelegerii în forma prezentată de iniţiatori. 

 

În finalul şedinţei, domnul preşedinte Florin Iordache a precizat că, 

potrivit negocierii dintre liderii grupurilor parlamentare de la începutul lunii 

septembrie, s-a stabilit completarea biroului Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială cu o funcţie de vicepreşedinte, care revine Grupului 

parlamentar al PNL. Astfel, Comisia pentru muncă şi protecţie socială va 

avea 3 vicepreşedinţi. 

Domnia sa a precizat că, în temeiul art.45 alin.(2) şi (3) din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, Grupul parlamentar al PNL a propus ca această 

funcţie de vicepreşedinte să fie ocupată de către doamna deputat Cristina-

Ancuţa Pocora, membru al comisiei. Întrucât doamna deputat ocupă în 

prezent funcţia de secretar al biroului comisiei, în urma nominalizării 

domniei sale pentru funcţia de vicepreşedinte, funcţia de secretar rămâne 

vacantă, astfel că Grupul parlamentar al PNL propune ca funcţia de 

secretar să fie ocupată de către domnul deputat Daniel Iane, membru al 

comisiei. 
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Supuse votului, cele două propuneri au fost acceptate de membrii 

comisiei, cu unanimitate de voturi. Astfel, funcţia de vicepreşedinte al 

comisiei va fi ocupată de către doamna deputat Cristina-Ancuţa Pocora, iar 

funcţia de secretar va fi ocupată de către domnul deputat Daniel Iane. 

De asemenea, domnul preşedinte Florin Iordache i-a informat pe 

membrii comisiei că începând de azi se măreşte şi numărul de membri ai 

comisiei, de la 23 la 25. 

 

În data de 18 septembrie 2014, lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Florin Iordache, preşedintele comisiei. Pe ordinea de zi au fost 

înscrise două proiecte de acte normative transmise comisiei pentru 

avizare. 

  

 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.27/2014 privind unele măsuri pentru completarea reţelei 

sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru aprobarea unor 

măsuri financiare - PLx 394/2014 a fost trimis pentru dezbatere pe fond 

Comisiei pentru transporturi şi infrastructură şi Comisiei pentru sănătate şi 

familie. 

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

 Legea cadru privind statutul cetăţenilor Republicii Moldova pe 

teritoriul României - PLx 403/2014, a fost trimisă pentru dezbatere pe 

fond Comisiei pentru politică externă şi Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea negativă a propunerii legislative.  

 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (23) în ziua de 16 septembrie 2014 au absentat domnul deputat 

Kerekes Károly (grup parlamentar UDMR) şi doamna deputat Rovana 

Plumb (grup parlamentar PSD) - ministru. 
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Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Florin 

Iordache – preşedinte, Adrian Solomon şi Iulian Vladu – vicepreşedinţi, 

Mihăiţă Găină şi Cristina-Ancuţa Pocora – secretari, Varol Amet, Marin 

Anton, Ioan Axente, Mihai Baltă, Claudia Boghicevici, Andrei-Răzvan 

Condurăţeanu, Dorel Covaci, Virgil Delureanu, Ileana-Cristina Dumitrache, 

Constantin Galan, Daniel Iane, Ludovic Orban, Cristian-George Sefer, 

Irinel-Ioan Stativă, Mihaela Stoica, Violeta Tudorie. 

 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (25) în zilele de 17 şi 18 septembrie 2014 au absentat domnul 

deputat Kerekes Károly (grup parlamentar UDMR) şi doamna deputat 

Rovana Plumb (grup parlamentar PSD) - ministru. 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Florin 

Iordache – preşedinte, Adrian Solomon, Iulian Vladu şi Cristina-Ancuţa 

Pocora – vicepreşedinţi, Mihăiţă Găină şi Daniel Iane – secretari, Varol 

Amet, Marin Anton, Ioan Axente, Mihai Baltă, Claudia Boghicevici, Andrei-

Răzvan Condurăţeanu, Dorel Covaci, Virgil Delureanu, Mircea Dolha, 

Ileana-Cristina Dumitrache, Constantin Galan, Romeo Florin Nicoară, 

Ludovic Orban, Cristian-George Sefer, Irinel-Ioan Stativă, Mihaela Stoica, 

Violeta Tudorie. 

 

  
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

 Florin IORDACHE   Mihăiţă GĂINĂ 

      

 
 
 
 

 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia VLĂDESCU 
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