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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

PROCES-VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din 22, 23 şi 24 martie 2011 

 

În ziua de 22 martie 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie 

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

învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, începând cu ora 14.00. 

Comisiile reunite au avut pe ordinea de zi un singur proiect, 

respectiv proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.132/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului 

Naţional de Formare Profesională a Adulţilor – PLx 1/2011. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Cristian Sorin 

Dumitrescu, preşedintele Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 

sport. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Petru Daniel Funeriu – Ministru, Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului 

- d-l Andrei Kiraly – Secretar de Stat, Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului 

- d-l Simion Hăncescu – preşedinte, Federaţia Sindicatelor Libere din 

Învăţământ. 

 



Supusă la vot, ordinea de zi a şedinţei comune a fost adoptată cu 

unanimitate de voturi.  

Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a arătat că proiectul 

de lege este foarte complicat, motiv pentru care s-a solicitat Biroului 

Permanent prelungirea termenului constituţional pentru prima Cameră 

sesizată, de la 30 la 60 de zile.  

Domnul consilier Petru Andea a prezentat proiectul de lege, 

precizând că acesta are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constând în măsuri 

pentru îndeplinirea atribuţiilor Consiliului Naţional al Calificărilor şi al 

Formării Profesionale a Adulţilor (CNCFPA) şi ale Unităţii Executive a 

Consiliului Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor 

(UECNCFPA), precum şi obligaţiile asumate de către cele două instituţii în 

proiectele strategice cu finanţare nerambursabilă din fonduri europene.  

Domnia sa a precizat că nu sunt probleme de conţinut în ceea ce 

priveşte atât cele două ordonanţe – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.74/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul 

educaţiei şi cercetării şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.132/2010 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.132/1999 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a 

Adulţilor, cât şi Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor. Toate 

au drept obiect de reglementare reorganizarea CNCFPA. 

Problemele sunt de natură juridică, în sensul că a patra lege, Legea 

Educaţiei Naţionale nr.1/2011 prevede reorganizarea CNCFPA printr-o 

hotărâre de Guvern şi transformarea sa într-o autoritate pentru calificări. 

Dacă se aprobă cele două ordonanţe şi legea, se crează o problemă pentru 

cei care vor să aplice Legea educaţiei naţionale, în sensul că legi ulterioare 

intrării în vigoare acesteia ar împiedica Guvernul să reorganizeze CNCFPA 

prin hotărâre de Guvern.  
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 Domnul ministru Petru Daniel Funeriu a subliniat că este foarte 

importantă aprobarea proiectului de lege, întrucât nu există diferenţe 

majore pe fond între cele patru acte normative. Se doreşte standardizarea 

a tot ceea ce se numeşte „calificări” şi corelarea lor cu ceea ce înseamnă 

„formarea profesională”.  Astfel, va exista o descriere clară a calificărilor 

pe care o persoană trebuie să le obţină. Universităţile, instituţiile de 

învăţământ şi formatorii pot să creeze o suprapunere a calificărilor oferite 

cu calificările definite prin cadrul naţional al calificărilor. Este o activitate 

deosebit de importantă la nivel european, care a fost asumată de România 

prin procesul Bologna, de ea depinzând recunoaşterea, la nivelul Uniunii 

Europene, a calificărilor obţinute într-un stat membru.  

 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a arătat că acest 

proiect de lege a fost dezbătut în mai multe şedinţe şi s-a constatat că 

reglementările sunt inaplicabile, deoarece se crează o dublă legislaţie; pe 

cale de consecinţă, proiectul de lege trebuie respins. 

 Domnul deputat Ioan Cindrea, vicepreşedintele Comisiei pentru 

muncă şi protecţie socială, a menţionat că proiectul de lege nu poate fi 

aprobat în forma prezentată, şi a anunţat că Grupul parlamentar al PSD 

nu va susţine aprobarea acestuia. 

 Domnul deputat Marius Gondor l-a întrebat pe domnul ministru 

Petru Daniel Funeriu, care este termenul în care va fi promovată hotărârea 

de Guvern. 

 Domnul ministru Petru Daniel Funeriu a răspuns că termenul, 

conform Legii Educaţiei Naţionale, este de trei luni, deci hotărârea de 

Guvern va fi finalizată în jurul datei de 10 mai 2011. Elaborarea unei 

hotărâri de Guvern şi aprobarea ei depinde de toţi factorii implicaţi. 

 Domnul deputat Marius Gondor a menţionat că este dezamăgit de 

răspuns. Totodată, a afirmat că, dacă nu se aprobă acum, ordonanţa trece 

tacit, în consecinţă propune respingerea acesteia şi emiterea hotărârii de 

Guvern imediat.  

Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a precizat că întrucât 

Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată, proiectul de lege va 
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merge la Senat, care este Cameră decizională; astfel, până la finalizarea 

dezbaterilor la Senat, va fi timp pentru promovarea hotărârii de Guvern. 

Domnul deputat Marius Gondor a precizat că îşi menţine propunerea 

de respingere a proiectului de lege.  

Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a supus votului 

propunerea de respingere. Cu 14 voturi pentru respingere şi 16 voturi 

împotriva respingerii, propunerea de respingere nu a întrunit numărul 

necesar de voturi. În consecinţă s-a trecut la dezbaterea pe articole.  

În urma dezbaterii pe articole, proiectul de lege a fost adoptat, în 

forma prezentată, cu 19 voturi pentru şi 13 voturi împotrivă. 

 

În ziua de 23 martie 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 9.30, având următoarea 

ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru abrogarea Cap.IV 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 301/2010 

2. Proiect de Lege pentru abrogarea Cap.IV 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 302/2010 

3. Proiect de Lege pentru completarea Legii sindicatelor nr.54/2003 - PLx 

494/2010 

4. Proiect de Lege privind declararea zilei de 24 ianuarie zi de sărbătoare 

naţională legală - PLx 423/2010 

5. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii -

PLx 433/2010 

6. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.53/2003 - Codul 

muncii, în vederea declarării - Zilei Naţionale de Rugăciune - ca 

sărbătoare legală nelucrătoare - Plx 672/2010 
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7. Proiect de Lege pentru completarea art.134 alin.(1) din Legea 

nr.53/2003 – Codul muncii - PLx 765/2010. 

 

 La dezbatere au participat ca invitaţi: 

- d-l Ioan Botiş – Ministru, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 

- d-l Nicolae Ivăşchescu - Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale 

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

Protecţiei Sociale 

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

Protecţiei Sociale 

- d-l Fănel Mitea – director, Ministerul Finanţelor Publice 

- d-l Nicu Popescu - consilier superior, Ministerul Finanţelor Publice 

- d-l col.(r) Constantin Monac - Sindicatul Cadrelor Militare 

Disponibilizate din România 

- d-na lt.col.(r) Lenuţa Cobuz - Sindicatul Cadrelor Militare 

Disponibilizate din România 

- d-na lt.col.(r) Monica Caloian – Sindicatul Cadrelor Militare 

Disponibilizate din România 

- d-l col.(r) Gheorghe Sterie - Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate 

din România. 

 

 Lucrările au fost conduse de către domnul deputat Ioan Cindrea, 

vicepreşedinte al comisiei. 

 

 În deschiderea lucrărilor, doamna deputat Claudia Boghicevici a 

propus completarea ordinii de zi cu încă trei proiecte de acte normative 

aflate pe agenda de lucru a comisiei, respectiv:  

1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.279/2005 

privind ucenicia la locul de muncă - PLx 57/2011 

2. Propunerea legislativă privind reglementarea raporturilor de muncă a 

zilierilor - Plx 737/2010 
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3. Proiectul de Lege privind exercitarea unor activităţi cu caracter 

ocazional desfăşurate de zilieri - PLx 106/2011. 

  

Doamna deputat Mariana Câmpeanu a dorit să precizeze că nu este 

de acord cu această propunere, considerând-o abuzivă şi ca atare nu 

doreşte să participe la dezbateri.  

 Domnul deputat Ioan Cindrea, preşedinte de şedinţă, a considerat 

inoportună introducerea pe ordinea de zi a celor trei iniţiative legislative, 

având în vedere faptul că dezbaterea lor era programată pentru data de 

29 martie 2011, aşa cum s-a anunţat în şedinţa anterioară a comisiei. 

 În replică faţă de intervenţiile doamnei deputat Mariana Câmpeanu 

şi ale domnului deputat Ioan Cindrea, domnul ministru Ioan Botiş a 

apreciat că aceste proiecte de acte normative au un impact major pe piaţa 

muncii şi a precizat că dintr-un motiv obiectiv doreşte să fie discutate 

astăzi întrucât la sfârşitul lunii, când au fost programate spre dezbatere, 

nu se va afla în ţară. 

 Domnul deputat Cornel Ghiţă a arătat că procedura parlamentară s-

a desfăşurat conform Regulamentului, deoarece termenul de depunere a 

amendamentelor s-a împlinit pentru toate aceste iniţiative. 

Supusă votului, propunerea de completare a ordinii de zi a fost 

acceptată cu 14 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă. 

 

 În continuare, s-a trecut la dezbaterea proiectelor înscrise pe 

ordinea de zi. 

Proiectul de Lege pentru abrogarea Cap.IV 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 301/2010 şi proiectul de Lege pentru abrogarea Cap.IV 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 302/2010 au fost prezentate de doamna Lidia 
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Vlădescu, consultant parlamentar, care a precizat că au acelaşi obiect de 

reglementare. 

De asemenea, a făcut o scurtă prezentare a procedurii parlamentare 

desfăşurate până în prezent, precizând că au fost sesizate cu dezbaterea 

pe fond a acestor proiecte atât Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

cât şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, ambele comisii pronunţându-

se pentru o soluţie de respingere, printr-un raport comun depus în data de 

5 octombrie 2010, având ca motivare faptul că cele două comisii au 

adoptat un al treilea proiect cu acelaşi obiect de reglementare. 

În şedinţa din 28 februarie 2011, Plenul Camerei Deputaţilor a 

hotărât retrimiterea celor două proiecte la comisiile învestite cu 

dezbaterea pe fond, în vederea reanalizării şi elaborării unui raport 

suplimentar. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul doamna lt.col.(r) Monica 

Caloian şi doamna lt.col.(r) Lenuţa Cobuz, din partea Sindicatului Cadrelor 

Militare Disponibilizate din România, care au solicitat aprobarea proiectului 

de lege pentru abrogarea Cap.IV din Legea nr.329/2009. În intervenţiile 

domniilor lor, au precizat că în nici o ţară membră NATO nu a fost 

adoptată ca măsură anticriză interzicerea dreptului la muncă sau 

cumularea pensiei cu salariul.  

De asemenea, doamna lt.col.(r) Lenuţa Cobuz a dorit să precizeze 

că au renunţat la cariera militară pentru că statul le-a promis o pensie 

decentă şi posibilitatea de a lucra în viaţa civilă. 

Totodată, doamna lt.col.(r) Monica Caloian a apreciat că această 

prevedere a Capitolului IV din Legea nr.329/2009 vine în contradicţie cu 

dispoziţiile art.1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale.  

De asemenea, reprezentantele SCMD consideră că prin stabilirea 

imperativă a limitei pensiei până la care se poate realiza cumulul cu 

salariul, se produc discriminări şi limitări ale accesului şi dreptului la 

muncă în sistemul public, solicitând în acest sens adoptarea proiectului de 

lege în forma prezentată. 
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Domnul deputat Iulian Vladu a propus menţinerea soluţiei de 

respingere adoptată anterior. 

S-a solicitat un punct de vedere din partea Ministerului Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale, iar domnul ministru a precizat că nu susţine 

adoptarea acestor prevederi, apreciind că sunt legi în vigoare care trebuie 

aplicate, iar dacă instanţele hotărăsc altfel, se va hotărî atunci. 

 Domnul vicepreşedinte Ioan Cindrea a supus votului propunerea de 

respingere făcută. Aceasta a fost adoptată de membrii comisiei cu 13 

voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi o abţinere. 

 

 Proiectul de Lege pentru completarea Legii sindicatelor nr.54/2003 – 

PLx 494/2010, a fost prezentat de doamna Sorina Szabo, expert 

parlamentar, care a precizat că acesta are ca obiect de reglementare 

completarea Legii nr.54/2003 cu un nou articol, potrivit căruia preşedinţii, 

vicepreşedinţii, secretarii şi trezorierii federaţiilor şi confederaţiilor 

sindicale la societăţile cu capital majoritar de stat sunt incompatibili cu 

funcţia de administrator. 

 Reprezentantul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, 

domnul Secretar de Stat Nicolae Ivăşchescu, precizează că Guvernul este 

de acord cu adoptarea acestui proiect de lege sub rezerva însuşirii 

observaţiilor din punctul de vedere al Guvernului, în sensul reformulării 

textului potrivit exigenţelor de tehnică legislativă, precum şi în vederea 

exprimării corecte a intenţiei de reglementare. 

 Domnul vicepreşedinte Ioan Cindrea arată că membrii grupului PSD 

din comisie nu agrează această modificare, motiv pentru care vor vota 

împotrivă. Supus la vot, în forma prezentată în punctul de vedere al 

Guvernului, proiectul de lege a fost adoptat cu 14 voturi pentru şi 2 voturi 

împotrivă. 

 

 În continuare, au fost supuse dezbaterii proiectul de Lege privind 

declararea zilei de 24 ianuarie zi de sărbătoare naţională legală - PLx 

423/2010, proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul 

Muncii - PLx 433/2010 şi proiect de Lege pentru completarea art.134 
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alin.(1) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii - PLx 765/2010, care au 

fost discutate împreună având în vedere faptul că au ca obiect de 

reglementare declararea zilei de 24 ianuarie zi de sărbătoare legală, 

urmând ca, în acest sens, să se modifice art.134 alin.(1) din Legea 

nr.53/2003 - Codul Muncii, alineat ce reglementează zilele de sărbătoare 

legală în care nu se lucrează. 

Doamna Monica Rallu Curta, expert parlamentar prezintă parcursul 

legislativ al proiectelor de lege cu nr.PLx 423/2010 şi PLx 433/2010, 

arătând că membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială s-au 

pronunţat asupra lor, printr-un raport favorabil asupra proiectului cu 

nr.PLx 423 şi un raport de respingere asupra proiectului cu nr.PLx 433.  

În şedinţa din 21 februarie 2011, Plenul Camerei Deputaţilor a 

hotărât retrimiterea la comisie a proiectului de lege privind declararea zilei 

de 24 ianuarie zi de sărbătoare naţională legală – PLx 765/2010, având în 

vedere necesitatea modificării titlului întrucât sintagma „sărbătoare 

naţională legală” conduce la o inadvertenţă constituţională, ziua naţională 

fiind stabilită în Constituţie.  

În ceea ce priveşte proiectul de lege cu nr.PLx 433, acesta a fost 

retrimis de Plenul Camerei Deputaţilor în şedinţa din 28 februarie 2011, la 

solicitarea domnului preşedinte Victor Paul Dobre, pentru elaborarea unui 

raport comun asupra celor trei proiecte supuse dezbaterilor de azi. 

 La discuţiile asupra proiectului de lege cu nr.Plx 765/2010 a 

participat domnul deputat Anghel Stanciu, domnia sa fiind unul dintre 

iniţiatori, care a subliniat importanţa adoptării lui luând în considerare 

semnificaţia deosebită a zilei de 24 ianuarie în istoria poporului român. 

Domnia sa a solicitat comisiei amânarea dezbaterilor pentru a putea 

participa la dezbateri şi ceilalţi iniţiatori, în vederea expunerii unor puncte 

de vedere. Supusă la vot, propunerea de amânare a fost respinsă, 

înregistrându-se 7 voturi pentru şi restul împotrivă.  

Domnul deputat Cornel Ghiţă a propus respingerea celor trei 

proiecte, iar domnul deputat Ioan Cindrea a precizat că va fi întocmit un 

singur raport pentru cele trei iniţiative, luând în considerare faptul că au 

acelaşi obiect de reglementare pe fond. 
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Supusă votului, propunerea de respingere a celor trei iniţiative 

legislative a fost acceptată de membrii comisiei cu 8 voturi pentru, 3 

voturi împotrivă şi 3 abţineri. 

 

 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.53/2003 - Codul 

muncii, în vederea declarării - Zilei Naţionale de Rugăciune - ca sărbătoare 

legală nelucrătoare - Plx 672/2010 a fost prezentată de către doamna 

Monica Rallu Curta, expert parlamentar, care a arătat că membrii comisiei 

au adoptat anterior un raport de respingere, care a fost retrimis comisiei 

de Plenul Camerei Deputaţilor în şedinţa din 28 februarie 2011, la 

solicitarea domnului deputat Mircea Lubanovici, în calitate de iniţiator. 

Domnia sa a solicitat retrimiterea apreciind că membrii comisiei nu au 

ţinut cont de avizul cu amendamente al Comisiei pentru drepturile omului, 

culte şi problemele minorităţilor naţionale. 

În cadrul dezbaterilor, domnul deputat Cornel Ghiţă a propus 

menţinerea soluţiei iniţiale, de respingere a propunerii legislative, iar 

domnul deputat Iulian Vladu a propus respingerea amendamentului din 

avizul Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale. 

Supuse votului, propunerile au fost acceptate de membrii comisiei 

cu majoritate de voturi (un vot împotrivă şi o abţinere). 

 

 În continuare, aşa cum s-a stabilit la începutul şedinţei, s-a trecut la 

dezbaterea celor trei iniţiative legislative introduse pe ordinea de zi. 

 

Astfel, propunerea legislativă privind reglementarea raporturilor de 

muncă a zilierilor - Plx 737/2010 şi proiectul de Lege privind exercitarea 

unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri - PLx 

106/2011 au fost discutate împreună, având acelaşi obiect de 

reglementare. 
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 Proiectul de lege privind exercitarea unor activităţi cu caracter 

ocazional desfăşurate de zilieri a fost prezentat de domnul ministru Ioan 

Botiş. Domnia sa a precizat că prin acest act normativ se are în vedere 

necesitatea reglementării unei forme atipice de angajare căreia nu i se 

aplică prevederile Codului Muncii. În elaborarea acestui proiect de lege 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a avut în vedere diminuarea 

muncii nedeclarate, încurajând părţile să utilizeze o formă de angajare 

reglementată prin norme juridice specifice. De asemenea, domnia sa a 

apreciat că normele din acest proiect de lege vor flexibiliza condiţiile de 

prestare a unei activităţi ocazionale pentru o categorie de lucrători fără 

pregătire de specialitate. 

 Domnul vicepreşedinte Ioan Cindrea consideră că acest proiect de 

lege nu protejează interesele salariatului ci pe cele ale statului, iar 

dispoziţiile sale vor conduce la creşterea muncii la negru. De asemenea, 

precizarea venitului zilnic în corpul legii nu se justifică din punct de vedere 

legislativ şi subliniază faptul că grupul PSD nu va vota acest proiect. 

 Doamna deputat Claudia Boghicevici, vicepreşedinte al comisiei, a 

propus să se aibă în vedere ca text de adoptare propunerea legislativă 

privind reglementarea raporturilor de muncă, o iniţiativă a UDMR, având 

nr.Plx 737/2010, la care s-au formulat amendamente, depuse de către 

grupul PD-L la secretariatul comisiei. Ca urmare, proiectul de lege cu 

nr.PLx 106/2011 se va respinge pentru evitarea paralelismului legislativ, 

dar şi datorită faptului că o parte a prevederilor sale au fost preluate ca 

amendamente. 

 Amendamentele depuse de domnul preşedinte Victor Paul Dobre au 

fost prezentate generic, nefiind susţinute în cadrul dezbaterilor pe articole, 

ele urmând a se regăsi în raportul comisiei ca amendamente respinse. 

 Faţă de amendamentele depuse la comisie au fost prezentate o serie 

de amendamente de tehnică legislativă. 

 În finalul dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 14 voturi 

pentru şi 2 voturi împotrivă, adoptarea propunerii legislative cu nr.Plx 

737/2010, cu amendamente admise şi respinse, şi respingerea proiectului 

de lege cu nr.PLx 106/2011. Toate amendamentele se regăsesc în raportul 

comisiei. 
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Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă - PLx 57/2011 a fost 

prezentat de domnul ministru Ioan Botiş, care a arătat că schimbările 

preconizate au în vedere remedierea problemelor identificate în utilizarea 

uceniciei ca soluţie pentru promovarea ocupării şi formării forţei de 

muncă.  

Astfel, se elimină obligaţia angajatorului de a asigura ucenicului 

condiţii de cazare şi masă, întrucât s-a constatat că angajatorii nu erau 

încurajaţi să angajeze ucenici, nefiind dispuşi să-şi asume asemenea 

obligaţii care le măreau fiscalitatea. Pregătirea ucenicului urmează să se 

desfăşoare în locuri de muncă care să permită dobândirea competenţelor 

pentru facilitarea inserării ucenicilor pe piaţa muncii. Prin adoptarea noului 

cadru legislativ se estimează o creştere a ratei de ocupare a tinerilor aflaţi 

în căutarea unui loc de muncă. 

 Domnul vicepreşedinte Ioan Cindrea consideră că actualele 

reglementări sunt favorabile ucenicilor, iar modificările propuse de Guvern 

nu ţin seama de interesul tinerilor ce doresc să se integreze pe piaţa 

muncii şi nu vin în sprijinul promovării unui cadru de stimulare în însuşirea 

unei meserii. De aceea, din considerentele expuse mai sus, membrii 

grupului PSD nu vor vota acest proiect de lege. 

 În finalul dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 14 voturi 

pentru şi 2 voturi împotrivă, adoptarea propunerii legislative cu  

amendamente, pentru respectarea normelor de tehnică legislativă. 

Din partea comisiei, cele trei iniţiative legislative au fost prezentate 

de către doamna Elena Anghel, consilier parlamentar, care a punctat 

parcursul legislativ al acestora, obiectele de reglementre, avizele şi 

amendamentele depuse asupra proiectelor. 

 

În ziua de 24 martie 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 9.30, având pe ordinea de 

zi studiu individual asupra proiectelor aflate pe ordinea de zi a comisiei din 

săptămâna următoare. 
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Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (27), în zilele de 22 şi 24 martie 2011 au absentat domnul 

deputat Victor Paul Dobre (grup parlamentar PNL) – delegaţie, doamna 

deputat Maria Eugenia Barna (grupul parlamentarilor independenţi) – 

delegaţie, domnul deputat Dan Mircea Popescu (grup parlamentar PSD) – 

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

ministru, domnul deputat Ioan Narcis Chisăliţă (grup parlamentar PSD). 

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

Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Ioan Nelu Botiş (grup 

parlamentar PD-L) a participat domnul deputat Gheorghe Hogea.  

Au fost prezenţi următorii deputaţi: Claudia Boghicevici şi Ioan 

Cindrea – vicepreşedinţi, Adrian Solomon şi Kerekes Karoly – secretari, 

Nicolae Bănicioiu, Daniel Ionuţ Bărbulescu, Mariana Câmpeanu, Dorel 

Covaci, Ileana Cristina Dumitrache, Florian Daniel Geantă, Cornel Ghiţă, 

Ludovic Orban, Pál Árpád, Cristina-Ancuţa Pocora, Cosmin Mihai Popescu,  

Vasile-Silviu Prigoană, Nini Săpunaru, Marian Sârbu, Aurelia Vasile, Gelu 

Vişan, Samoil Vîlcu, Iulian Vladu, Gheorghe Hogea. 

 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (27), în ziua de 23 martie 2011 au absentat domnul deputat 

Victor Paul Dobre (grup parlamentar PNL) – delegaţie, doamna deputat 

Maria Eugenia Barna (grupul parlamentarilor independenţi) – delegaţie, 

domnul deputat Dan Mircea Popescu (grup parlamentar PSD) – delegaţie, 

domnul deputat Ioan Narcis Chisăliţă (grup parlamentar PSD), domnul 

deputat Marian Sârbu (grupul parlamentarilor independenţi) şi, între orele 

10.00 – 10.30, domnul deputat Gelu Vişan (grup parlamentar PD-L). 

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

Deputaţilor, republicat, în locul doamnei deputat Maria Eugenia Barna 

(grupul parlamentarilor independenţi) a participat domnul deputat Valeriu 

Steriu, în locul domnului deputat Marian Sârbu (grupul parlamentarilor 

independenţi) au participat doamna deputat Luminiţa Iordache, între orele 

10.00 – 10.30 şi domnul deputat Eugen Nicolicea, între orele 10.30 – 
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13.00, iar în locul domnului deputat Gelu Vişan (grup parlamentar PD-L) a 

participat, între orele 10.00 – 10.30, domnul deputat Gheorghe Hogea.  

Au fost prezenţi următorii deputaţi: Claudia Boghicevici şi Ioan 

Cindrea – vicepreşedinţi, Adrian Solomon şi Kerekes Karoly – secretari, 

Nicolae Bănicioiu, Daniel Ionuţ Bărbulescu, Ioan-Nelu Botiş, Mariana 

Câmpeanu, Dorel Covaci, Ileana Cristina Dumitrache, Florian Daniel 

Geantă, Cornel Ghiţă, Ludovic Orban, Pál Árpád, Cristina-Ancuţa Pocora, 

Cosmin Mihai Popescu, Vasile-Silviu Prigoană, Nini Săpunaru, Aurelia 

Vasile, Gelu Vişan, Samoil Vîlcu, Iulian Vladu, Valeriu Steriu, Luminiţa 

Iordache, Eugen Nicolicea şi Gheorghe Hogea. 

  

  VICEPREŞEDINTE,   SECRETAR, 
Ioan Cindrea     Adrian Solomon 

 

 

 

 

Întocmit, 
Consultant parlamentar Lidia Ana Vlădescu 
 

 
14/14 


	 

		2011-04-12T16:35:33+0300
	Lidia G. Vladescu




