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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 5, 6 şi 7 octombrie 2010 

 

 

În ziua de 5 octombrie 2010, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă comună cu Comisia pentru 

muncă, familie şi protecţie socială a Senatului, începând cu ora 13.30, 

având următoarea ordine de zi: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 

nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi 

reglementarea unor măsuri financiar-fiscale - Plx 113/2010 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie 

a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009, şi a contului 

general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe 

anul 2009 - PLx 484/2010 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2010 

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010 - PLx 

485/2010 

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2010 

cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 

2010 - PLx 486/2010. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 



La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Gheorghe Gherghina – Secretar de Stat, Ministerul Finanţelor 

Publice 

- d-na Doina Pârcălabu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei 

şi Protecţiei Sociale şi preşedintele Casei Naţionale de Pensii şi Alte 

Drepturi de Asigurări Sociale 

- d-l Mircea Hotingeanu – director, Agenţia Naţională pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă 

- d-l Antal Attila – şef serviciu, Agenţia Naţională pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă. 

 

În cadrul şedinţei comune au avut loc doar dezbateri generale, 

întrucât membrii celor două comisii au solicitat amânarea dezbaterilor şi 

prezentarea unor date suplimentare referitoare la unele prevederi din 

actele normative supuse dezbaterilor. 

Supusă votului, propunerea de amânare a fost aprobată cu 

unanimitate de voturi. 

 

În ziua de 6 octombrie 2010, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 10,00, având următoarea 

ordine de zi: 

1. Proiect de Lege privind constituirea Fondului social pentru acordarea 

de ajutor suplimentar familiilor şi persoanelor singure, cu venituri 

reduse şi care utilizează gaze naturale, păcură sau alţi combustibili 

lichizi pentru încălzirea locuinţei - PLx 469/2010 

2. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 

nr.211/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.130/2006 privind Inspecţia Socială - Plx 31/2010 

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.16/2000 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al 

Persoanelor Vârstnice - PLx 39/2010 

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii 
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a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea 

salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar - PLx 

103/2010 

5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.319/14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii muncii şi a Legii 

nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

republicată - Plx 128/2010 

6. Propunere legislativă pentru modificarea O.U.G. nr.158/2005 privind 

concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, 

publicată în M.Of. nr.1074/29.noi.2009, cu modificările şi 

completările ulterioare - Plx 139/2010 

7. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.76 din 16 ianuarie 

2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 

ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare - 

Plx 155/2010 

8. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.135 din 

Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat - 

Plx 289/2010 

9. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.135 din 

Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat - 

Plx 342/2010 

10. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.18/2010 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor 

sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de 

drepturi salariale personalului din sectorul bugetar - PLx 297/2010 

11. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.45/2010 pentru modificarea art.1 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute 

în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale 

personalului din sectorul bugetar - PLx 453/2010 

 
3/8 



12. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.32/2010 privind unele măsuri de ocupare a posturilor 

din sectorul bugetar - PLx 357/2010 

13. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - Plx 477/2010. 

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Valentin Mocanu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale 

- d-l Cristian Anton Irimie – Secretar de Stat, Ministerul Sănătăţii 

- d-l Silviu Bian – preşedinte, Agenţia Naţională pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă 

- d-l Mircea Oancea – preşedinte, Comisia de Supraveghere a 

Sistemului de Pensii Private 

- d-na Irina Alexe – şef departament, Ministerul Administraţiei şi 

Internelor 

- d-na Daniela Pescaru – director general, Ministerul Finanţelor Publice 

- d-na Simona Bordeianu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale  

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

Protecţiei Sociale 

- d-l Cristian Badea – director, Ministerul Finanţelor Publice 

- d-na Corona Rădulescu – director, Comisia de Supraveghere a 

Sistemului de Pensii Private 

- d-l Miron Niculescu – preşedinte, Consiliul Naţional al Persoanelor 

Vârstnice 

- d-l Georgică Bădărău – Federaţia Naţională a Pensionarilor „Omenia”  

- d-l Dumitru Cojanu – Federaţia „Unirea” a Pensionarilor din România 

- d-l Preda Nedelcu – Federaţia Naţională a Pensionarilor din România. 
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Proiectul de Lege privind constituirea Fondului social pentru 

acordarea de ajutor suplimentar familiilor şi persoanelor singure, cu 

venituri reduse şi care utilizează gaze naturale, păcură sau alţi 

combustibili lichizi pentru încălzirea locuinţei - PLx 469/2010 a fost 

prezentat de către domnul deputat Călin Constantin Anton Popescu-

Tăriceanu, în calitate de iniţiator. 

Domnia sa a precizat că proiectul de lege este o continuare a unui 

act normativ aplicat în cursul anului 2008, având ca obiect de 

reglementare constituirea Fondului social pentru acordarea unui ajutor 

suplimentar familiilor şi persoanelor singure, cu venituri reduse şi care 

utilizează gaze naturale, păcură sau alţi combustibili lichizi pentru 

încălzirea locuinţei, pentru realizarea unei destinaţii precise a sumelor 

colectate în acest sens. Fondul social se va constitui din sumele 

reprezentând sponsorizări ale producătorilor interni şi distribuitorilor de 

gaze naturale şi de petrol. 

Din partea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, proiectul 

de lege a fost susţinut de domnul Valentin Mocanu, Secretar de Stat, care 

a precizat că acest minister nu susţine promovarea acestui proiect de act 

normativ. 

În cursul discuţiilor s-a propus amânarea dezbaterilor, solicitându-se 

participarea la dezbateri a ministrului economiei şi a ministrului finanţelor. 

Supusă votului, propunerea de amânare a fost respinsă, întrunind 5 voturi 

pentru. 

În cadrul dezbaterilor pe articole a fost formulat un amendament, în 

sensul extinderii aplicării legii, în ceea ce priveşte posibilitatea 

sponsorizării, şi la producătorii şi distribuitorii de energie electrică. Supus 

votului, amendamentul a fost acceptat de membrii comisiei cu majoritate 

de voturi (5 voturi împotrivă). De asemenea, s-a precizat că această 

modificare se va face în tot cuprinsul proiectului de lege. 

Supus votului, cu amendamentele admise, proiectul de lege a fost 

aprobat de membrii comisiei cu majoritate de voturi (4 voturi împotrivă şi 

o abţinere). 
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Întrucât cu dezbaterea pe fond a acestui proiect de lege au fost 

învestite două comisii, respectiv Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

şi Comisia pentru industrii şi servicii, raportul comun va fi întocmit după 

finalizarea dezbaterilor şi în cadrul Comisiei pentru industrii şi servicii. 

 

 Dezbaterile asupra celorlalte proiecte aflate pe ordinea de zi au fost 

amânate, întrucât şedinţa a fost suspendată, din lipsă de cvorum. 

 

În ziua de 7 octombrie 2010, Comisia pentru muncă şi protecţie 

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

asupra proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei din săptămâna 11-

14 septembrie 2010. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (22), în ziua de 5 octombrie 

2010 au absentat domnul deputat Kerekes Karoly (grup parlamentar 

UDMR) – delegaţie, domnul deputat Ioan-Nelu Botiş (grup parlamentar 

PD-L) – ministru şi domnul deputat Marian Sârbu (grupul parlamentarilor 

independenţi). 

Conform prevederilor art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Ioan-Nelu Botiş a 

participat domnul deputat Gelu Vişan.  

Au fost prezenţi următorii deputaţi: Victor Paul Dobre – preşedinte, 

Claudia Boghicevici şi Ioan Cindrea – vicepreşedinţi, Adrian Solomon – 

secretar, Maria Eugenia Barna, Ioan Narcis Chisăliţă, Dorel Covaci, Ileana 

Cristina Dumitrache, Mircea Duşa, Florian-Daniel Geantă, Cornel Ghiţă, 

Ludovic Orban, Cristina-Ancuţa Pocora, Dan-Mircea Popescu, Vasile Silviu 

Prigoană, Nini Săpunaru, Mihaela Stoica, Aurelia Vasile, Iulian Vladu, Gelu 

Vişan. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (22), în ziua de 6 octombrie 

2010 au absentat domnul deputat Kerekes Karoly (grup parlamentar 

UDMR) – delegaţie, domnul deputat Ioan-Nelu Botiş (grup parlamentar 
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PD-L) – ministru, domnul deputat Ludovic Orban (grup parlamentar PNL) 

şi domnul deputat Marian Sârbu (grupul parlamentarilor independenţi). 

Conform prevederilor art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Ioan-Nelu Botiş a 

participat domnul deputat Gelu Vişan, iar în locul domnului deputat 

Ludovic Orban a participat domnul deputat Călin Constantin Anton 

Popescu-Tăriceanu.  

Au fost prezenţi următorii deputaţi: Victor Paul Dobre – preşedinte, 

Claudia Boghicevici şi Ioan Cindrea – vicepreşedinţi, Adrian Solomon şi 

Kerekes Károly – secretari, Maria Eugenia Barna, Ioan Narcis Chisăliţă, 

Dorel Covaci, Ileana Cristina Dumitrache, Mircea Duşa, Florian-Daniel 

Geantă, Cornel Ghiţă, Ludovic Orban, Cristina-Ancuţa Pocora, Dan-Mircea 

Popescu, Vasile Silviu Prigoană, Nini Săpunaru, Mihaela Stoica, Aurelia 

Vasile, Iulian Vladu – membri. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (22), în ziua de 7 octombrie 

2010 au absentat domnul deputat Kerekes Karoly (grup parlamentar 

UDMR) – delegaţie, domnul deputat Ioan-Nelu Botiş (grup parlamentar 

PD-L) – ministru şi domnul deputat Marian Sârbu (grupul parlamentarilor 

independenţi). 

Conform prevederilor art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Ioan-Nelu Botiş a 

participat domnul deputat Gelu Vişan.  

Au fost prezenţi următorii deputaţi: Victor Paul Dobre – preşedinte, 

Claudia Boghicevici şi Ioan Cindrea – vicepreşedinţi, Adrian Solomon – 

secretar, Maria Eugenia Barna, Ioan Narcis Chisăliţă, Dorel Covaci, Ileana 

Cristina Dumitrache, Mircea Duşa, Florian-Daniel Geantă, Cornel Ghiţă, 

Ludovic Orban, Cristina-Ancuţa Pocora, Dan-Mircea Popescu, Vasile Silviu 

Prigoană, Nini Săpunaru, Mihaela Stoica, Aurelia Vasile, Iulian Vladu, Gelu 

Vişan. 

 
  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

Victor Paul Dobre    Adrian Solomon 
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Întocmit, 
Consultant parlamentar Lidia Ana Vlădescu 
 

 
8/8 


		2010-10-26T08:56:00+0300
	Lidia G. Vladescu




