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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 15, 16 şi 17 februarie 2011 

 

 

În ziua de 15 februarie 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 14.30, având următoarea 

ordine de zi: 

1. Întâlnirea membrilor comisiei cu domnul Ioan-Nelu Botiş, ministrul 

muncii, familiei şi protecţiei sociale 

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

nr.68/2010 privind unele măsuri de reorganizare a Ministerului Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale şi a activităţii instituţiilor aflate în 

subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa – PLx 601/2010. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

 

La dezbaterea proiectului aflat la punctul 2 pe ordinea de zi au 

participat ca invitaţi:  

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

şi Protecţiei Sociale  

- d-na Doina Pârcălabu – preşedinte, Casa Naţională de Pensii Publice  

- d-na Loredana Ţînţăreanu – preşedinte, Agenţia Naţională de 

Prestaţii Sociale. 



În deschiderea lucrărilor, domnul preşedinte Victor Paul Dobre a 

precizat că domnul ministru Ioan Nelu Botiş este prezent la şedinţă la 

solicitarea membrilor comisiei pentru a participa la dezbaterea proiectului 

de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2010 

privind unele măsuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale şi a activităţii instituţiilor aflate în subordinea, în 

coordonarea sau sub autoritatea sa, dar şi pentru a prezenta membrilor 

comisiei stadiul proiectului de lege privind modificările aduse Codului 

muncii. 

 Domnul ministru Ioan Botiş a făcut o prezentare a motivelor pentru 

care este nevoie de modificarea Codului muncii şi a legilor conexe – Legea 

patronatelor, Legea sindicatelor, Legea contractelor colective de muncă, 

Legea conflictelor de muncă şi Legea CES-ului. 

 Domnia sa a făcut referiri la unii indicatori ai pieţei muncii, 

prezentând membrilor comisiei evoluţia lor, care, în loc să aibă un  trend 

ascendent, au avut o sinusoidă. Primul indicator prezentat a fost gradul de 

ocupare al forţei de muncă, care, în opinia domniei sale, este foarte mic 

faţă de celelalte ţări europene. Domnul ministru consideră că acest lucru 

arată că undeva este o problemă, care s-a născut în legătură cu relaţiile 

de muncă dintre angajator şi angajat. Din acest motiv „nu reuşim să 

trecem de 6 milioane de contracte de muncă. Mergem, în ultimii ani, de la 

5,5 milioane până la max.6,3 milioane. Undeva trebuie să creăm acel 

declick care să ne permită o explozie pe piaţa muncii, o mobilitate care să 

ne ducă la o creştere considerabilă a gradului de ocupare a forţei de 

muncă”. 

 Un alt indicator prezentat se referă la contractele de muncă pe 

perioadă determinată.  Domnul ministru şi-a susţinut viziunea în privinţa 

contractelor de muncă pe perioadă determinată, precizând că utilizarea 

contractelor pe perioada determinată va fluidiza piaţa muncii, întrucât 

există multe companii care desfăşoară diferite proiecte, cu o durată de 

câţiva ani şi cărora, prin noile prevederi, li se vor uşura condiţiile de a face 

angajări. “Înainte de 1989 exista o mentalitate generală că locul de muncă 

trebuie să fie stabil şi garantat pentru zeci de ani.” Domnia sa apreciază 
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că acest lucru este fals şi că trebuie să avem forţă de muncă mobilă, fluidă 

şi flexibilă, cu angajaţi specializaţi pe diferite domenii.  

Domnul ministru Ioan Botiş a apreciat sistemul american, în care 

“oamenii merg spre un loc de muncă”, respectiv au disponibilitatea de a se 

muta în alt oraş pentru un loc de muncă, chiar şi la sute de kilometri. “La 

noi, 80% dintre angajaţi sunt proprietari, nu există mentalitatea mobilităţii 

teritoriale. Pentru a atrage angajatorii în zonele populate, trebuie să le 

oferim facilităţi”, a justificat domnia sa eliminarea treptelor de salarizare, 

pe economie, pe ramură etc. “Fiecare din aceste niveluri de stabilire a 

salarizării reprezintă un brad împodobit, iar sarcina, presiunea, pe costul 

forţei de munca este foarte mare. Nici un investitor nu vine sa investească 

în pierdere", a aratat domnul ministru, susţinând că astfel cresc şansele 

de creare a locurilor de muncă. 

Referitor la contractele colective, domnul ministru a spus că 

sindicatele i-au aduse unele acuzaţii, întrebând la cine se va transfera 

puterea de negociere a contractelor colective, dacă vor fi derobate de 

această atribuţie. Domnia sa a afirmat că, într-adevăr, se vor pierde 

poziţiile de importanţi lideri sindicali, dar sindicatele vor câştiga mult mai 

mulţi membri întrucât negocierile vor fi sectoriale şi vor căpăta importanţă 

liderii sectoriali. 

De asemenea, domnul ministru a prezentat şi prevederile care vin în 

sprijinul salariatului: preavizul de 20 de zile, în loc de 15, înregistrarea 

obligatorie a demisiei de către angajator şi sancţionarea muncii la negru.  

În ceea ce priveşte controalele pe care le-a dispus în ultima perioadă 

de timp, a precizat că s-a reuşit creşterea numărului de contracte de 

salarizare, de la 5,8 milioane la 6 milioane, într-o jumătate de an.  

Răspunzând întrebărilor membrilor comisiei, domnul ministru Ioan 

Botiş a precizat că este în procedură de aprobare Legea zilierilor, prin care 

vor fi scoase “la lumină” alte 150.000 de contracte de munca.  

De asemenea, domnia sa a explicat că o intervenţie masivă a 

statului în reglementarea pieţei muncii nu este benefică acum, apreciind 

că piaţa muncii a evoluat în aceşti 20 de ani şi consideră că este 

momentul să-i lăsăm mecanismele libere într-o oarecare măsură să se 
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regleze şi din acest motiv vine cu o abordare curajoasă pe Codul Muncii. 

“E o abordare curajoasă la acest moment, dar sunt convins că va produce 

efecte pozitive", a declarat domnul ministru în încheierea discuţiilor. 

Domnul deputat Dan Mircea Popescu consideră că o relaxare bruscă 

a prevederilor Codului Muncii ar putea fi păguboasă şi spune că trebuie 

asigurate pentru piaţa muncii în acelaşi timp, flexibilitate şi stabilitate. 

"Realitatea europeană merge, ca regulă, pe contracte de muncă cu durată 

nedeterminată, iar dumneavoastră veniţi cu modelul american, contract 

de muncă pe perioadă determinată. Lucrurile astea pot fi îmbinate pentru 

o experienţă de succes şi în România", a concluzionat domnul deputat. 

 

În finalul şedinţei s-a propus amânarea dezbaterilor asupra 

proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.68/2010 privind unele măsuri de reorganizare a Ministerului Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale şi a activităţii instituţiilor aflate în subordinea, 

în coordonarea sau sub autoritatea sa – PLx 601/2010, cu promisiunea 

domnului ministru că va participa la dezbaterea lui când va fi repus pe 

ordinea de zi a comisiei. 

 

În ziua de 16 februarie 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 modificarea alin.(2) al art.19 din Legea 

nr.16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului 

Naţional al Persoanelor Vârstnice - PLx 556/2010 

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

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al 

Persoanelor Vârstnice - PLx 732/2010 

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.540/2002 

privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor – PLx 557/2010 

4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.540/2002 

privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor - PLx 766/2010 
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5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă - Plx 583/2010 

6. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.460/2003 privind 

exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi 

Chimiştilor în sistemul sanitar din România - Plx 584/2010 

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

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

738/2010 

8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

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

787/2010 

9. Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de expert criminalist 

privat, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Experţilor 

Criminalişti din România - PLx 18/2011. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- 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 Anca Pricop – şef serviciu, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale  

- d-l Cristian Roşu – director general, Comisia de Supraveghere a 

Sistemului de Pensii Private 

- d-na Corona Rădulescu – consilier juridic Comisia de Supraveghere a 

Sistemului de Pensii Private 
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Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.19 din Legea 

nr.16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului 

Naţional al Persoanelor Vârstnice - PLx 556/2010 şi proiectul de Lege 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.16/2000 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice - 

PLx 732/2010 au fost discutate împreună. Au fost prezentate membrilor 

comisiei de către doamna Lidia Vlădescu, consultant parlamentar. 

În ceea ce priveşte PLx 556/2010, obiectul de reglementare se 

referă la modificarea alin.(2) al art.19 din Legea nr.16/2000 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor 

Vârstnice, în sensul ca hotărârile Comisiei permanente, asigură 

conducerea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice în intervalul dintre 

şedinţele plenului, să fie adoptate cu majoritate calificată de voturi, şi nu 

cu votul a cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor săi. 

Proiectul de lege cu nr. PLx 732/2010 are ca scop modificarea Legii 

nr.16/2000, în scopul adaptării prevederilor legii la necesităţile curente 

privind drepturile pensionarilor şi modul de organizare de la nivelul 

Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice. 

 Referitor la modificările propuse prin cele două proiecte de legi, 

reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale au precizat 

că susţin unele modificări, prezentate punctual la dezbaterea pe articole. 

În cadrul dezbaterilor pe articole au fost aduse amendamente. În 

finalul dezbaterilor, s-a propus respingerea proiectului de lege cu nr.PLx 

556/2010 şi adoptarea cu amendamente a proiectului de lege cu nr. PLx 

732/2010. Motivarea respingerii proiectului de lege cu nr.PLx 556/2010 

are la bază faptul că modificarea preconizată este preluată ca 

amendament în forma adoptată de comisie a proiectului cu nr.PLx 

732/2010. 

 Supuse votului, propunerile au fost acceptate de membrii comisiei, 

cu majoritate de voturi (2 abţineri). Amendamentele sunt redate în 

raportul comisiei. 
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Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor  

- PLx 557/2010 şi proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor  

- PLx 766/2010 au fost discutate împreună. Au fost prezentate 

membrilor comisiei de către doamna Elena Anghel, consilier parlamentar. 

Domnia sa a precizat că ambele proiecte au ca obiect de 

reglementare modificarea şi completarea Legii nr.540/2002 privind casele 

de ajutor reciproc ale pensionarilor, modificările propuse având ca scop o 

mai bună definire a cadrului legal în care asociaţiile de tip case de ajutor 

reciproc ale pensionarilor (CARP) pot fi implicate în procesul de asigurare 

a unei reale protecţii sociale propriilor membri. 

În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 

invitaţii. Referitor la modificările propuse prin cele două proiecte de legi, 

reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale au precizat 

că susţin unele modificări, prezentate punctual în cadrul dezbaterilor pe 

articole.  

În cadrul dezbaterilor pe articole au fost aduse amendamente, care, 

supuse votului, au fost acceptate de membrii comisiei.  

În finalul dezbaterilor s-a propus adoptarea cu amendamente a 

proiectului de lege cu nr. PLx 557/2010 şi respingerea proiectului de lege 

cu nr. PLx 766/2010, întrucât prevederile acestuia din urmă au fost 

preluate ca amendamente în cadrul primului proiect de lege. Supuse 

votului, cele două propuneri au fost acceptate cu unanimitate de voturi. 

Amendamentele se regăsesc în raportul comisiei. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă - Plx 583/2010 a fost 

prezentată de către domnul Decebal Stănescu, expert parlamentar, care a 

precizat că iniţiativa legislativă a fost transmisă pentru dezbatere pe fond 

atât Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cât şi Comisiei pentru 

sănătate şi familie. 
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De asemenea, a menţionat că obiectul de reglementare se referă la 

completarea art.30 alin.(1) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă 

nr.319/2006 cu o nouă literă, în sensul includerii în categoria accidentelor 

de muncă a îmbolnăvirii sau decesului unei persoane din cauza muncii 

suplimentare pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, în condiţiile în 

care salariatul nu şi-a exprimat, în prealabil, acordul scris privind 

prelungirea timpului de muncă, iar posibilitatea muncii suplimentare să fi 

fost acceptată şi de către sindicat, în contractul colectiv de muncă, acordul 

angajatului neputând fi considerat valabil mai mult de un an. 

În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 

invitaţii. În finalul dezbaterilor s-a propus respingerea iniţiativei 

legislative, propunere acceptată de membrii comisiei cu unanimitate de 

voturi. Totodată s-a precizat că raportul comun va fi întocmit după 

finalizarea dezbaterilor şi în cadrul Comisiei pentru sănătate şi familie. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.460/2003 privind 

exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi 

Chimiştilor în sistemul sanitar din România - Plx 584/2010 a fost 

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

precizat că iniţiativa legislativă a fost transmisă pentru dezbatere pe fond 

atât Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cât şi Comisiei pentru 

sănătate şi familie. 

Referitor la obiectul de reglementare, domnia sa a precizat că prin 

această iniţiativă legislativă se preconizează modificarea art.6 din Legea 

nr.460/2003 în sensul stabilirii vârstei standard de pensionare la 65 de 

ani, indiferent de sex, pentru persoanele care exercită profesia de 

biochimist, biolog sau chimist şi posibilitatea continuării activităţii 

profesionale, la cerere, până la împlinirea vârstei de 70 de ani, pentru 

doctorii în ştiinţe. De asemenea, se prevede ca, la cerere, biochimiştii, 

biologii şi chimiştii din sistemul sanitar, să poată fi pensionaţi anticipat 

potrivit Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi 

de asigurări sociale.  
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În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 

invitaţii. În finalul dezbaterilor s-a propus respingerea iniţiativei 

legislative, propunere acceptată de membrii comisiei cu majoritate de 

voturi (o abţinere). Totodată s-a precizat că raportul comun va fi întocmit 

după finalizarea dezbaterilor şi în cadrul Comisiei pentru sănătate şi 

familie. 

 

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

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

- Plx 738/2010 şi propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate 

privat - Plx 787/2010 au fost discutate împreună. Au fost prezentate 

membrilor comisiei de către doamna Lidia Vlădescu, consultant 

parlamentar.  

Referitor la obiectul de reglementare, s-a precizat că prin iniţiativa 

legislativă cu nr.Plx 738/2010 se propune modificarea alin.(2) al art.135 

din Legea nr.411/2004 în sensul eliminării prevederilor prin care se 

diminuează cuantumul sumei totale cuvenite pentru pensia privată cu 

penalităţile de transfer şi comisioanele legale, precum şi introducerea unui 

nou text care să prevadă ca suma totală cuvenită pentru pensia privată să 

nu poată fi mai mică decât valoarea contribuţiilor plătite, actualizată cu 

rata inflaţiei în perioada cuprinsă între data plăţii şi data ieşirii la pensie a 

participantului. 

Prin iniţiativa legislativă cu nr.Plx 787/2010 se urmăreşte eliminarea 

obligativităţii de a contribui la un fond de pensii administrat privat, potrivit 

prevederilor art.30 din lege. În acelaşi timp, se modifică în mod 

corespunzător alte articole din lege pentru a da posibilitatea persoanelor 

care doresc să poată contribui la un fond de pensii administrat privat fără 

a influenţa bugetul asigurărilor sociale de stat. 

 În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 

invitaţii. S-a propus amânarea dezbaterilor întrucât se află pe ordinea de 

zi a plenului Camerei Deputaţilor un proiect de lege cu acelaşi obiect de 

reglementare. Pentru evitarea unor paralelisme legislative, membrii 
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comisiei au hotărât reluarea dezbaterilor asupra celor două iniţiative 

legislative după finalizarea dezbaterilor în plen asupra proiectului de lege 

respectiv. Supusă votului, propunerea de amânare a fost acceptată de 

membrii comisiei cu unanimitate de voturi. 

 

 Celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi au fost amânate pentru 

şedinţa următoare a comisiei. 

  

În ziua de 17 februarie 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie 

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

zi proiectul de Lege privind exercitarea profesiei de expert criminalist 

privat, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Experţilor 

Criminalişti din România - PLx 18/2011. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri a participat ca invitat domnul George Miclăuş, consilier 

juridic în cadrul Ministerului Justiţiei. 

 

Acest proiect a fost prezentat de către domnul Decebal Stănescu, 

expert parlamentar, care a precizat că obiectul de reglementare se referă 

la modul de exercitare, organizare şi autorizare a profesiei de expert 

criminalist privat, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Colegiului Experţilor Criminalişti din România, ca entitate în cadrul 

Asociaţiei Criminaliştilor din România. 

În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 

invitatul. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi (3 abţineri), avizarea negativă a proiectului de lege 

întrucât membrii comisiei au avizat favorabil un proiect de lege cu acelaşi 

obiect de reglementare, aflat pentru dezbatere pe fond la Comisia juridică, 

de disciplină şi imunităţi. 
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Din numărul total al membrilor comisiei (30), în ziua de 15 februarie 

2011 au absentat domnul deputat Lucian Nicolae Bode (grup parlamentar  

PD-L) şi domnul deputat Ioan Narcis Chisăliţă (grup parlamentar PSD). 

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

Claudia Boghicevici şi Ioan Cindrea – vicepreşedinţi, Adrian Solomon şi 

Kerekes Karoly – secretari, Maria Eugenia Barna, Nicolae Bănicioiu, Ioan-

Nelu Botiş, Mariana Câmpeanu, Dorel Covaci, Ileana Cristina Dumitrache, 

Mircea Duşa, Florian Daniel Geantă, Tinel Gheorghe, Cornel Ghiţă, Ludovic 

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

Mircea Popescu, Vasile-Silviu Prigoană, Nini Săpunaru, Marian Sârbu, 

Mihaela Stoica, Aurelia Vasile, Gelu Vişan, Samoil Vîlcu, Iulian Vladu. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (30), în zilele de 16 şi 17 

februarie 2011 au absentat au absentat domnul deputat Lucian Nicolae 

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

parlamentar PD-L) şi 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: Victor Paul Dobre – preşedinte, 

Claudia Boghicevici şi Ioan Cindrea – vicepreşedinţi, Adrian Solomon şi 

Kerekes Karoly – secretari, Maria Eugenia Barna, Nicolae Bănicioiu, 

Mariana Câmpeanu, Dorel Covaci, Ileana Cristina Dumitrache, Mircea 

Duşa, Florian Daniel Geantă, Tinel Gheorghe, Cornel Ghiţă, Ludovic Orban, 

Pál Árpád, Cristina-Ancuţa Pocora, Cosmin Mihai Popescu, Dan-Mircea 

Popescu, Vasile-Silviu Prigoană, Nini Săpunaru, Marian Sârbu, Mihaela 

Stoica, Aurelia Vasile, Gelu Vişan, Samoil Vîlcu, Iulian Vladu, Gheorghe 

Hogea. 

  

  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Victor Paul Dobre    Adrian Solomon 

 

 
 
 
 
Întocmit, 
Consultant parlamentar Lidia Ana Vlădescu 
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