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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 29, 30 şi 31 martie 2011 

 

În ziua de 29 martie 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie 

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

ordine de zi: 

1. Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

serviciilor de creştere, îngrijire şi educare a copiilor în vârstă de 0-3 ani  

- Plx 66/2011 

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii - PLx 123/2011 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – Plx 126/2011 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.3/2011 privind măsuri economice pe anul 2011 la nivelul unor 

operatori economici - PLx 137/2011 

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

exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea şi 

funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul 

sanitar din România, publicată în M.Of.nr.836 din 25 Noiembrie 2003 – 

Plx 140/2011. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11782
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11849
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11334
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11863
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11866


La dezbateri au participat ca invitaţi:  

• d-na Irina Alexe – chestor şef, Departamentul pentru Relaţia cu 

Parlamentul, Ministerul Administraţiei şi Internelor 

• d-l Liviu Grădinaru – director general, Ministerul Administraţiei şi 

Internelor 

• d-na Corina Teodor – consilier, Ministerul Sănătăţii 

• d-na Elena Tudor – director general, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale. 

 

La începutul şedinţei, domnul deputat Marian Sârbu a solicitat 

înscrierea unui nou punct pe ordinea de zi referitor la alegerea unui nou 

preşedinte al Comisiei. Domnia sa a arătat că propunerea nu are conotaţii 

personale ci doar urmăreşte respectarea unei decizii a Curţii 

Constituţionale, conform căreia grupului parlamentar al deputaţilor 

independenţi îi revine dreptul de a deţine preşedinţia unei comisii 

parlamentare. De asemenea, domnul deputat şi-a exprimat regretul 

deoarece în cadrul discuţiilor ce au avut loc la nivelul liderilor grupurilor 

parlamentare nu s-a ajuns la o înţelegere cu privire la acest subiect, aşa 

cum prevede Regulamentul Camerei Deputaţilor şi, prin urmare, au fost 

purtate discuţii în cadrul coaliţiei majoritare din Parlament, discuţii în 

urma cărora s-a decis ca preşedinţia Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială să revină grupului parlamentarilor independenţi. 

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a arătat că se doreşte 

respectarea deciziei Curţii Constituţionale şi a Regulamentului Camerei 

Deputaţilor, dar a precizat că Partidul Naţional Liberal are dreptul să 

deţină conducerea a trei comisii parlamentare lucru, care se şi întâmplă în 

fapt, şi consideră că acest subiect trebuie discutat între liderii grupurilor 

parlamentare, propunerea domnului deputat Marian Sârbu fiind fără 

precedent. În cadrul comisiei nu pot avea loc asemenea discuţii, atribuţiile 

acesteia fiind stabilite clar în Regulament. 

Doamna deputat Aura Vasile consideră că nu este locul potrivit unde 

să se ia în discuţie acest subiect. Aceste negocieri trebuie să aibă loc în 

cadrul discuţiilor la nivelul liderilor de grupuri parlamentare, unde s-a 
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precizat deja că dacă se iau astfel de decizii prin votul majorităţii 

conjuncturale din cadrul Plenului Camerei Deputaţilor, membrii grupului 

PSD vor renunţa la orice funcţii deţinute în cadrul Parlamentului. Cu 

privire la continuarea discuţiilor pe această temă în cadrul comisiei, 

doamna deputat a menţionat că membrii grupurilor parlamentare PSD şi 

PNL nu vor  participa şi se vor retrage de la lucrări. 

Domnul deputat Mircea Toader, în calitate de înlocuitor al domnului 

deputat Ioan Nelu Botiş, a apreciat că decizia privind numirea noului 

preşedinte trebuie să atragă numirea întregii conduceri a Comisiei ca 

urmare a votului dat în Plenul Camerei Deputaţilor şi ca urmare a faptului 

că există o altă configuraţie politică. 

Doamna deputat Aura Vasile atrage atenţia că domnul Mircea 

Toader, deşi participă la şedinţă în locul unui membru al comisiei, nu 

poate face propuneri în calitate de lider de grup şi subliniază faptul că 

domnul deputat îşi depăşeşte calitatea regulamentară şi încearcă să facă o 

înlocuire prin forţă la care membrii USL nu vor putea asista şi vor lăsa 

comisia fără cvorum. 

Domnul deputat Marian Sârbu, apreciind onestitatea politică a 

doamnei deputat Aura Vasile, care a vorbit în numele USL, a menţionat că 

încercările de soluţionare a acestei probleme au eşuat datorită faptului că 

în interiorul USL-ului nu s-a dorit să se rezolve această situaţie, 

conducând la blocaj. 

Doamna deputat Aura Vasile a subliniat faptul că problema care se 

discută nu este de apanajul Comisiei pentru muncă, iar decizia Curţii 

Constituţionale face referire la poziţia în Biroul Permanent al Camerei 

Deputaţilor şi nu la conducerea comisiilor permanente. Domnia sa a arătat 

că ordinea de zi a comisiei este deja stabilită, iar această decizie trebuie 

luată de către liderii de grup. 

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre consideră că ordinea de zi 

poate fi suplimentată cu orice problemă care ţine de competenţa comisiei, 

însă datorită faptului că propunerea făcută nu intră în atribuţiile comisiei, 

ordinea de zi nu poate fi completată şi propune continuarea dezbaterilor 

cu iniţiativa legislativă înscrisă la punctul 1 pe ordinea de zi. 
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Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

serviciilor de creştere, îngrijire şi educare a copiilor în vârstă de 0-3 ani –

Plx 66/2011, a fost prezentată de către doamna Sorina Szabo, expert 

parlamentar în cadrul comisiei, care a precizat că iniţiativa legislativă are 

ca obiect de reglementare înfiinţarea organizarea şi funcţionarea unui 

sistem de servicii de îngrijire, creştere şi educare a copiilor în vârstă de  

0-3 ani. Se propune un sistem flexibil, accesibil beneficiarilor, care să 

răspundă nevoii de asemenea servicii atât pe timp de zi cât şi pe timp de 

noapte, pentru perioade mai îndelungate sau doar ocazional, la domiciliul 

copilului sau al furnizorului de servicii. 

Avizul comisiei urmează a fi trimis Comisiei pentru administraţie 

publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, care este sesizată în 

fond. 

Domnul Liviu Grădinaru, director general în cadrul Ministerului 

Administraţiei şi Internelor a precizat că ministerul nu a formulat încă un 

punct de vedere asupra acestei propuneri legislative şi a solicitat un 

termen în acest sens. 

Domnul deputat Marian Sârbu, subliniind faptul că activitatea 

comisiei nu se poate desfăşura în lipsa aprobării ordinii de zi de către 

Plenul Comisiei a anunţat retragerea de la dezbateri a membrilor coaliţiei. 

În lipsa cvorumului, lucrările comisiei au fost suspendate. 

 

În ziua de 30 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 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului 

de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private - PLx 58/2011 

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

nr.84/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – PLx 

679/2010 
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http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11545
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3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap - Plx 655/2009 

4. Proiect de Lege pentru completarea art.58 din Legea nr.448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată - PLx 26/2010 

5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap - Plx 194/2010 

6. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - 

PLx 422/2010 

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - Plx 

569/2010 

8. Proiect de Lege privind completarea art.59 din Legea nr.448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - 

PLx 572/2010. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

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

Protecţiei Sociale 

• d-l Mircea Oancea - preşedinte, Comisia de Supraveghere a Sistemului 

de Pensii Private 

• d-na Maria Popescu - consilier superior, Ministerul Finanţelor Publice 

• d-na Loredana Butean - consilier superior, Ministerul Finanţelor Publice 

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

Sistemului de Pensii Private 

• d-l George Bădescu - consilier juridic, Asociaţia pentru Pensiile 

Administrate Privat din România. 
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Cu privire la iniţiativele legislative înscrise la punctele 2-8 pe ordinea 

de zi referitoare la modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, domnul 

preşedinte Victor Paul Dobre i-a informat pe membrii comisiei că s-au 

formulat deja propuneri din partea domnilor deputaţi Cornel Ghiţă şi 

Kerekes Karoly în sensul amânării dezbaterilor asupra acestor propuneri, 

întrucât există la Senat un proiect de lege cu privire la şcolarizarea 

persoanelor cu handicap şi se doreşte discutarea lor împreună. 

Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

S-a trecut la dezbaterea proiectului de Lege privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din 

sistemul de pensii private.  

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a arătat că este o iniţiativă a 

Guvernului şi a dat cuvântul domnului Mircea Oancea, preşedintele 

Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private. Domnia sa a 

arătat că prin proiectul de lege se propune înfiinţarea Fondului de 

garantare reglementat prin lege specială, similar cu Fondul de garantare 

din domeniul bancar, definit ca persoană juridică de drept public, finanţat 

din contribuţii ale administratorilor de pensii private obligatorii şi 

facultative şi ale furnizorilor de pensii. 

Sistemul are două faze: prima este etapa acumulărilor contribuţiilor 

la fonduri, care a început din 2007 şi în care ne aflăm la acest moment, şi 

etapa plăţii pensiilor în funcţie de tipul de pensie ales. 

Proiectul de lege reglementează modul de înfiinţare şi organizare a 

Fondului de garantare care este administrat de un Consiliu format din 3 

membri: preşedintele desemnat de către Comisia de Supraveghere, un 

membru numit de Asociaţia pentru Pensiile Administrate Privat din 

România şi un membru numit de către Ministerul Finanţelor Publice. De 

asemenea, într-un capitol distinct se reglementează resursele financiare şi 

plasarea disponibilităţilor Fondului de garantare, având în vedere 

minimalizarea riscurilor şi asigurarea eficienţei şi a lichidităţii 

plasamentelor respective. 
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Din partea Comisiei pentru muncă, doamna Lidia Vlădescu 

consultant parlamentar, a precizat că potrivit prevederilor Legii 

nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi ale Legii 

nr.204/2006 privind pensiile facultative, este specificată obligaţia de 

elaborare a unei legi speciale privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii 

private. 

Astfel, proiectul de lege are ca obiect înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii 

private în vederea introducerii şi implementării unui mecanism viabil de 

funcţionare a sistemului de pensii private, în condiţiile unui control public 

transparent asupra gestionării acestora. Prin urmare, acest act normativ a 

fost elaborat în scopul asigurării unui mecanism eficient de funcţionare a 

fondului de garantare şi, prin conţinutul propus, va contribui la clarificarea 

scopului, la reglementarea statutului juridic al acestuia, a modului de 

constituire, administrare şi utilizare a resurselor financiare.  

Proiectul de lege are în vedere garantarea drepturilor dobândite de 

participanţii la sistemul de pensii private în scopul de a proteja atât 

interesele participanţilor, cât şi ale beneficiarilor. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a menţionat că au fost depuse 

o serie de propuneri de modificare a proiectului de lege, formulate de 

către Asociaţia pentru Pensiile Administrate Privat din România urmând ca 

asupra lor să se pronunţe membrii Comisiei. 

 Domnul deputat Nini Săpunaru a solicitat lămuriri cu privire la 

aceste amendamente considerând că acestea pot fi preluate în cadrul legii, 

fiind oportune. Referitor la numirea preşedintelui Consiliului de 

administraţie, domnul deputat a dorit să ştie dacă acesta este numit de 

către Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private şi ce 

pregătire trebuie să aibă, care va fi modalitatea de luare a deciziilor în 

Consiliu, având în vedere că acesta este compus din 3 membri, iar cu 

privire la Fondul de garantare, domnul deputat s-a interesat cât de mare 

va fi anvergura acestui Fond în funcţie de numărul de angajaţi. 
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 Domnul preşedinte Mircea Oancea a arătat că preşedintele 

Consiliului de administraţie va fi într-adevăr numit de către Comisia de 

Supraveghere în condiţiile legii, iar în ce priveşte Fondul de garantare 

acesta se va consolida şi se va crea pe parcurs, pe măsură ce cresc 

activele în sistem. 

 Doamna deputat Mariana Câmpeanu apreciază că, în situaţia în care 

Consiliul de administraţie este alcătuit din 3 membri, este impropriu spus 

că deciziile se iau cu majoritate de voturi, întrucât, dacă lipseşte un 

membru, decizia o ia preşedintele. Doamna deputat consideră că ar trebui 

specificat în lege că deciziile se iau cu majoritate în prezenţa tuturor celor 

3 membri, iar în cazul în care un membru lipseşte, hotărârile trebuie luate 

în unanimitate. 

 Domnul preşedinte Mircea Oancea apreciază ca fiind corectă 

observaţia şi consideră oportună amendarea textului în acest sens. 

 Domnul deputat Dan Mircea Popescu a arătat că acest proiect este 

unul extrem de aşteptat, întrucât, deşi legea este în vigoare de mai mulţi 

ani, tocmai această parte privind Fondul de garantare lipsea şi din acest 

punct de vedere este o iniţiativă bună care vine în sprijinul celor care fac 

parte din sistem. Referindu-se la Asociaţia pentru Pensiile Administrate 

Privat din România, domnul deputat a dorit să afle cine face parte din 

această Asociaţie, care este contribuţia lor la elaborarea actelor normative 

şi în ce măsură reprezintă interesele celor care contribuie la sistem. 

Domnul preşedinte Mircea Oancea a arătat că Asociaţia s-a infiinţat 

sub această denumire încă dinainte de a se pune în aplicare sistemul de 

pensii private tocmai pentru a promova această lege. Asociaţia este 

alcătuită din administratori de pensii private, toate companiile care 

administrează fonduri de pensii private facultative sau obligatorii şi 5 bănci 

ce au calitatea de depozitari, având ca scop promovarea intereselor 

industriei pe care o reprezintă. 

Totodată, domnul deputat Dan Mircea Popescu s-a interesat de ce 

participanţii la sistem nu au reprezentant în Consiliul de administraţie al 

Fondului de garantare. 
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Răspunzând domnului deputat, domnul preşedinte Mircea Oancea a 

arătat că prin legea de înfiinţare a Comisiei de Supraveghere a Sistemului 

de Pensii Private se prevede că aceasta este condusă de un consiliu din 

care fac parte reprezentanţi propuşi de grupurile parlamentare, 

reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale şi ai confederaţiilor patronale. În 

momentul de faţă, în consiliul de administraţie sunt 2 reprezentanţi ai 

asociaţiilor patronale şi sindicale. Toate deciziile majore ale Fondului de 

garantare sunt validate de către consiliul Comisiei, astfel reprezentanţii 

participanţilor la sistem şi ai finanţatorilor prin patronate sunt parte la 

decizii şi la dezbateri. 

Domnul deputat Adrian Solomon a arătat că în cadrul dezbaterilor 

de la Senat a fost formulat un amendament, care însă nu a fost acceptat, 

în sensul ca acest Consiliu de administraţie al Fondului de garantare să fie 

compus din 5 membri, preşedintele consiliului să fie numit de Parlament 

prin hotărâre şi, în plus, să participe şi un reprezentat al Ministerului 

Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. Domnia sa doreşte să ştie de ce nu a 

fost agreată această formulă. 

Domnul preşedinte Mircea Oancea a arătat că este vorba despre o 

instituţie de drept public care funcţionează pe principii private, având în 

vedere faptul că este vorba de garantarea banilor unor companii private. 

Domnia sa a arătat că s-a considerat oportun ca aceste companii să fie 

lăsate să-şi desemneze reprezentanţii fiind acceptat controlul exercitat de 

către Comisia de Supraveghere. Nu s-a dorit un Consiliu de administraţie 

mai mare de 3 membri tocmai pentru o limitare a cheltuielilor, care, cel 

puţin la început, nu se justifică să fie atât de mari. 

 Cu privire la indemnizaţia preşedintelui Consiliului de administraţie al 

Fondului de garantare precum şi a membrilor acestuia s-a acceptat un 

amendament în sensul reducerii indemnizaţiei preşedintelui de la 30% la 

20%, respectiv indemnizaţia membrilor de la 25% la 20% din salariul 

lunar al directorului general al Fondului de garantare, indiferent de 

numărul şedinţelor din luna respectivă, întrucât funcţia de membru în 

Consiliul de administraţie nu este funcţie cu normă întreagă şi s-a 

considerat că indemnizaţiile corespunzătoare trebuie redimensionate. De 

 
9/11 



asemenea, propunerea de modificare este corelată cu practica Fondului de 

Garantare din sistemul bancar reglementat prin Ordonanţa Guvernului 

nr.39/1996. 

 În cadrul dezbaterilor pe articole au fost formulate şi alte 

amendamente care, supuse votului, au fost acceptate. Acestea se 

regăsesc în raportul comisiei. 

În urma finalizării dezbaterilor, proiectul de lege a fost supus la vot, 

fiind aprobat cu amendamente, cu unanimitate de voturi.  

Întrucât au fost sesizate cu dezbaterea pe fond a acestui proiect de 

lege două comisii, respectiv Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, urmează să transmitem Comisiei 

pentru buget soluţia adoptată în cadrul comisiei noastre, urmând ca 

raportul comun să fie întocmit după finalizarea dezbaterilor şi în cadrul 

Comisiei pentru buget. 

 

În ziua de 31 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 de acte normative aflate pe agenda 

de lucru a comisiei. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (27), în ziua de 29 martie 

2011 au absentat 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 Mircea Toader.  

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

Vasile, Gelu Vişan, Samoil Vîlcu, Iulian Vladu, Mircea Toader. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (27), în zilele de 30 şi 31 

martie 2011 au absentat domnul deputat Ioan Nelu Botiş (grup 

parlamentar PD-L), 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, 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, Dan-Mircea 

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

Vasile, Gelu Vişan, Samoil Vîlcu, Iulian Vladu. 

 

 
  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

Victor Paul Dobre    Adrian Solomon 
 

 

 

 

 

 

Întocmit, 
Expert parlamentar Sorina Szabo 
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