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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 7, 8 şi 9 iunie 2011 

 

 

În ziua de 7 iunie 2001, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi-

a desfăşurat lucrările începând cu ora 14.00, în şedinţă comună cu Comisia 

pentru buget, finanţe şi bănci. 

Comisiile reunite au avut următoarea ordine de zi: 

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

nr.114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare - PLx 102/2010 

2. Proiect de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului 

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

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

nr.17/2011 privind administrarea creanţelor bugetare reprezentând 

comisionul datorat, până la data de 31 decembrie 2010, de angajatori 

inspectoratelor teritoriale de muncă, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative în domeniul sistemului asigurărilor 

pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă - PLx 195/2011 

4. Propunere legislativă privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în 

vederea creşterii copilului - Plx 320/2011. 

 

Lucrările au fost conduse de doamna deputat Maria Eugenia Barna, 

preşedintele Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=10895
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11773
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11954
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11617


 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

• d-l Ion Ghizdeanu – preşedinte, Comisia Naţională de Prognoză 

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

• d-l Nicolae Dantes Bratu – inspector general de stat, Inspecţia Muncii 

• d-na Anca Iordache – director, Ministerul Finanţelor Publice 

• d-na Mihaela Grecu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale 

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

Sociale. 

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

Sistemului de Pensii Private 

• d-l Dan Pescaru – director, Comisia de Supraveghere a Sistemului de 

Pensii Private 

 

În urma finalizării dezbaterilor, proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2009 privind unele măsuri 

financiar-bugetare - PLx 102/2010 a fost adoptat în forma prezentată, cu 

majoritate de voturi (17 voturi împotrivă). 

 

În urma finalizării dezbaterilor, proiectul de Lege privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul 

de pensii private - PLx 58/2011 a fost adoptat cu amendamente, cu 

unanimitate de voturi. Amendamentele se regăsesc în raportul comun. 

 

Referitor la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.17/2011 privind administrarea creanţelor bugetare 

reprezentând comisionul datorat, până la data de 31 decembrie 2010, de 

angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă, precum şi pentru modificarea 

şi completarea unor acte normative în domeniul sistemului asigurărilor 

pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă - PLx 195/2011, în 

cadrul dezbaterilor au fost aduse amendamente. În cadrul discuţiilor, 

membrii comisiilor au propus amânarea dezbaterilor şi solicitarea unui punct 

de vedere al Guvernului asupra acestor amendamente. Supusă votului, 
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http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=10895
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11773
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11954


solicitarea de amânare a discuţiilor a fost acceptată cu majoritate de voturi 

(2 voturi împotrivă şi o abţinere). 

 

În urma finalizării dezbaterilor, propunerea legislativă privind 

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.148 din 3 noiembrie 

2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului - Plx 320/2011 

a fost respinsă, cu majoritate de voturi (12 voturi împotrivă). 

 

În ziua de 7 iunie 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi-

a desfăşurat lucrările începând cu ora 15.30, având următoarea ordine de 

zi: 

1. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.86/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea 

locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei 

termice - PLx 680/2010 

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

nr.97/2010 privind reglementarea unor măsuri în sistemul de asigurări 

sociale de sănătate - PLx 872/2010 

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

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

342/2010 

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

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

738/2010. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

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

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

Sociale  
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http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=10698
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• d-l Cristian Roşu – director general, Comisia de Supraveghere a 

Sistemului de Pensii Private 

• d-l Radu Crăciun – şeful comitetului de investiţii al Asociaţiei pentru 

Pensiile Administrate Privat din România 

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

Administrate Privat din România. 

• d-na Mihaela Grecu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale   

• d-na Ioana Hanganu Cucu – consilier, Ministerul Finanţelor Publice. 

 

În urma finalizării dezbaterilor, cu majoritate de voturi (3 voturi 

împotrivă şi o abţinere), Comisia propune adoptarea cu amendamente a 

proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.86/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea 

locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice - 

PLx 680/2010, în sensul adoptării ordonanţei de urgenţă. Amendamentele se 

regăsesc în raportul comisiei. 

 

Referitor la propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2) al 

art.135 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat 

- Plx 342/2010, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (4 

voturi împotrivă), adoptarea propunerii legislative cu amendamente. 

Amendamentele se regăsesc în raportul comisiei. 

 

În urma finalizării dezbaterilor, propunerea legislativă pentru 

modificarea alin.(2) al art.135 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de 

pensii administrate privat - Plx 738/2010 a fost respinsă, cu majoritate de 

voturi (4 voturi împotrivă). Motivele respingerii se regăsesc în raportul 

comisiei. 
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Dezbaterile asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.97/2010 privind reglementarea unor măsuri în 

sistemul de asigurări sociale de sănătate - PLx 872/2010 au fost amânate. 

 

În ziua de 8 iunie 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 declararea zilei de 24 ianuarie zi de sărbătoare 

naţională legală - PLx 423/2010 

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

433/2010 

3. Proiect de Lege pentru completarea art.134 alin.(1) din Legea nr.53/2003 

– Codul muncii - Plx 765/2010 

4. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii, 

în vederea declarării - Zilei Naţionale de Rugăciune - ca sărbătoare legală 

nelucrătoare - Plx 672/2010 

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

nr.107/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii - PLx 68/2011 

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2011 

pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu privire la eliberarea, 

gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate 

pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război - PLx 145/2011 

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

nr.11/2011 privind utilizarea indicatorului de referinţă câştigul salarial 

mediu brut în actele normative din domeniul muncii şi protecţiei sociale - 

PLx 161/2011. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Eusebiu Pistru – Secretar de Stat, Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii 
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- 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 Georgeta Jugănaru – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale  

- d-l Eduard Corjescu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale 

- d-l Florinel Frunză – director, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional 

- d-l Valentin Tănase – consilier, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii 

- d-na Ioana Hanganu Cucu – consilier, Ministerul Finanţelor Publice. 

 

Asupra proiectului de Lege privind declararea zilei de 24 ianuarie zi de 

sărbătoare naţională legală - PLx 423/2010, a proiectului de Lege pentru 

modificarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii - PLx 433/2010, a proiectului de 

Lege pentru completarea art.134 alin.(1) din Legea nr.53/2003 – Codul 

muncii - Plx 765/2010 şi a propunerii legislative privind modificarea Legii 

nr.53/2003 - Codul muncii, în vederea declarării - Zilei Naţionale de 

Rugăciune - ca sărbătoare legală nelucrătoare - Plx 672/2010 au avut loc 

dezbateri generale. Membrii comisiei au hotărât ca dezbaterile finale asupra 

acestopr proiecte să aibă loc într-o şedinţă ulterioară. 

 

Dezbaterile finale asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.107/2010 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - PLx 

68/2011 au fost amânate, la solicitarea reprezentanţilor Ministerului 

Sănătăţii, întrucât se află în procedură legislativă la Senat un proiect de act 

normativ cu acelaşi obiect de reglementare. Supusă votului, propunerea a 

fost acceptată de membrii comisiei cu unanimitate de voturi. 

 

Asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.8/2011 pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu privire la 

eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate 

pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război - PLx 145/2011 au 
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avut loc dezbateri generale. Au fost aduse unele observaţii din partea 

membrilor comisiei, urmând ca reprezentanţii Ministerului Transporturilor şi 

Infrastructurii să le analizeze şi să îşi exprime un punct de vedere asupra lor 

într-o şedinţă ulterioară a comisiei. 

 

Asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.11/2011 privind utilizarea indicatorului de referinţă câştigul 

salarial mediu brut în actele normative din domeniul muncii şi protecţiei 

sociale - PLx 161/2011 au avut loc doar dezbateri generale. A fost adus un 

amendament, însă membrii comisiei au solicitat amânarea dezbaterilor până 

va fi numit noul ministru al muncii. Propunerea a fost acceptată cu 

unanimitate de voturi. 

 

În ziua de 9 iunie 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 comisiei din 

săptămâna următoare. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (27), în ziua de 7 iunie 2011 

au absentat domnul deputat Ioan Narcis Chisăliţă (grup parlamentar PSD) şi 

domnul deputat Vasile Silviu Prigoană (grup parlamentar PD-L). 

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

Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Vasile Silviu Prigoană 

(grup parlamentar PD-L) a participat doamn deputat Sulfina Barbu.  

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

Claudia Boghicevici, Ioan Cindrea şi Răzvan Ţurea – 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, Dan-Mircea Popescu, Cosmin Mihai Popescu, 

Nini Săpunaru, Marian Sârbu, Aurelia Vasile, Gelu Vişan, Samoil Vîlcu, Iulian 

Vladu, Sulfina Barbu. 
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Din numărul total al membrilor comisiei (27), în ziua de 8 iunie 2011 

au absentat domnii deputaţi Ioan Narcis Chisăliţă şi Nicolae Bănicioiu (grup 

parlamentar PSD). 

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

Claudia Boghicevici, Ioan Cindrea şi Răzvan Ţurea – vicepreşedinţi, Adrian 

Solomon şi Kerekes Karoly – secretari, 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, Dan-Mircea Popescu, Cosmin Mihai Popescu, Vasile-Silviu Prigoană, 

Nini Săpunaru, Marian Sârbu, Aurelia Vasile, Gelu Vişan, Samoil Vîlcu, Iulian 

Vladu. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (27), în ziua de 9 iunie 2011 a 

absentat domnul deputat Ioan Narcis Chisăliţă (grup parlamentar PSD). 

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

Claudia Boghicevici, Ioan Cindrea şi Răzvan Ţurea – 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, Dan-Mircea Popescu, Cosmin Mihai Popescu, 

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

Vişan, Samoil Vîlcu, Iulian Vladu. 

  

 
  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

Victor Paul Dobre    Adrian Solomon 
 

 

Şef serviciu Elena Mesaroş 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consultant parlamentar Lidia Ana Vlădescu 
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