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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 19, 21 şi 22 septembrie 2011 

 

 

În ziua de 19 septembrie 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 17.00, având următoarea 

ordine de zi: 

1. 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 

2. 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. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.303/2007 din 13/11/2007 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale 

invalizilor şi văduvelor de război - Plx 790/2010 

 

 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11065
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11291
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11597


4. Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind 

standardele minime de sănătate şi cerinţele de siguranţă referitoare la 

expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenţii fizici (câmpuri 

electromagnetice) (a XX-a directivă specială în sensul articolului 16 

alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE) – [COM (2011)348] - 

10/E/2011. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Ioan Cindrea, 

vicepreşedinte al comisiei. 

 

Referitor la primele două proiecte aflate pe ordinea de zi, membrii 

comisiei au solicitat amânarea dezbaterilor, precizându-se că dezbaterea 

pe fond a acestor proiecte este comună cu Comisia pentru buget, finanţe 

şi bănci şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. S-a precizat, de 

asemenea, că aceste proiecte se află pe ordinea de zi a celor două comisii 

din data de 21.09.2011, iar membrii comisiei noastre au solicitat ca 

finalizarea discuţiilor să aibă loc după primirea rapoartelor preliminare de 

la celelalte două comisii sesizate cu dezbaterea pe fond. 

Supusă votului, propunerea a fost acceptată cu unanimitate de 

voturi. 

 

Dezbaterile asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.303/2007 din 13/11/2007 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele 

drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război - Plx 790/2010 au fost 

amânate, întrucât într-o şedinţă anterioară s-a cerut un punct de vedere 

de la Ministerul Finanţelor Publice referitor la implicaţiile financiare, 

membrii comisiei solicitând ca finalizarea discuţiilor în cadrul comisiei să 

aibă loc după primirea acestui punct de vedere. 

Supusă votului, propunerea a fost acceptată cu unanimitate de 

voturi. 
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http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11597


Dezbaterile asupra propunerii de directivă a Parlamentului European 

şi a Consiliului privind standardele minime de sănătate şi cerinţele de 

siguranţă referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de 

agenţii fizici (câmpuri electromagnetice) (a XX-a directivă specială în 

sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE) – [COM 

(2011)348] au fost amânate pentru şedinţa următoare, întrucât membrii 

comisiei şi-au exprimat dorinţa de a primi un material mai detaliat 

referitor la acest document. 

Supusă votului, propunerea a fost acceptată cu unanimitate de 

voturi. 

 

În ziua de 21 septembrie 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 14.00, având următoarea 

ordine de zi: 

1. Propunere legislativă privind completarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice - Plx 463/2011 

2. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice - Plx 464/2011 

3. Propunere legislativă pentru modificarea Legii Nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice - Plx 465/2011 

4. Propunere legislativă privind completarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice - Plx 466/2011 

5. Propunere legislativă privind contractarea serviciilor sociale - Plx 

421/2011 

6. Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind 

standardele minime de sănătate şi cerinţele de siguranţă referitoare la 

expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenţii fizici (câmpuri 

electromagnetice) (a XX-a directivă specială în sensul articolului 16 

alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE) – [COM (2011)348] - 

10/E/2011.  

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Ioan Cindrea, 

vicepreşedinte al comisiei. 
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http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11823
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La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-na Doina Pârcălabu – preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice 

- d-na Carmen Manu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale 

- d-l Marin Cojoc – director, Ministerul Finanţelor Publice 

- d-l Nicu Popescu – consilier, Ministerul Finanţelor Publice. 

 

Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice - Plx 463/2011 şi propunerea legislativă 

privind modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice - Plx 464/2011 au fost respinse de către membrii comisiei, cu 

majoritate de voturi (5 voturi împotrivă). 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii Nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice - Plx 465/2011 a fost amânată, la 

solicitarea iniţiatorului, întrucât se află în procedură legislativă la Senat un 

proiect de act normativ cu acelaşi obiect de reglementare.  

De asemenea, au fost amânate dezbaterile şi asupra propunerii 

legislative privind completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar 

de pensii publice - Plx 466/2011 întrucât obiectul de reglementare este 

acelaşi cu proiectul anterior. 

Totodată, membrii comisiei şi-au exprimat dorinţa de a solicita Casei 

Naţionale de Pensii Publice un punct de vedere referitor la modalitatea de 

acordare a perioadelor suplimentare la vechimea în muncă, în cazul 

persoanelor care au desfăşurat activităţi în grupa I şi a II-a de muncă, 

anterior datei de 01.04.2001.  

Supuse votului, propunerile au fost acceptate de membrii comisiei 

cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă). 

 

Propunerea legislativă privind contractarea serviciilor sociale - Plx 

421/2011 a fost dezbătută de membrii comisiei, care au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, respingerea sa, pentru evitarea paralelismelor 

legislative. 
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Referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a 

Consiliului privind standardele minime de sănătate şi cerinţele de 

siguranţă referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de 

agenţii fizici (câmpuri electromagnetice) (a XX-a directivă specială în 

sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE) – [COM 

(2011)348] - 10/E/2011, în cadrul discuţiilor s-a precizat că acest 

document a fost transmis comisiei noastre pentru verificarea respectării 

principiului subsidiarităţii. 

Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii comisiei au 

apreciat că acest principiu este respectat, în măsura în care propunerea 

modifică legislaţie existentă a UE, şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

întocmirea unui proces-verbal, care va fi transmis Comisiei pentru afaceri 

europene şi, spre informare, Biroului permanent al Camerei Deputaţilor şi 

Direcţiei de drept comunitar. 

 

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

socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 10.00, având următoarea 

ordine de zi: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru Mediu - Plx 484/2011 

2. Propunere legislativă privind completarea art.289 din Legea educaţiei 

naţionale nr.1/2011 - Plx 451/2011 

3. Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului între România şi 

Confederaţia Elveţiană, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2011, de 

amendare a Convenţiei între România şi Confederaţia Elveţiană pentru 

evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe avere şi 

a Protocolului, semnate la Bucureşti la 25 octombrie 1993 - PLx 

496/2011 

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

nr.23/2011 pentru modificarea şi completarea art.22 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe 

anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale - PLx 

502/2011 
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http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11756
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12155
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12190
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12190
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12183
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12183


5. 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 506/2011. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Ioan Cindrea, 

vicepreşedinte al comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

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

Tineretului şi Sportului 

- d-l Mihai Adrian Grosan – director, Ministerul Administraţiei şi 

Internelor 

- d-l Dan Negoiţă – consilier, Ministerul Finanţelor Publice. 

 

 La începutul şedinţei, s-a precizat că proiectele aflate pe ordinea de 

zi au fost transmise comisiei noastră pentru dezbatere şi avizare. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru Mediu - Plx 484/2011 a fost  

avizată negativ de către membrii comisiei, cu majoritate de voturi (5 

voturi împotrivă). 

 

Propunerea legislativă privind completarea art.289 din Legea 

educaţiei naţionale nr.1/2011 - Plx 451/2011 a fost avizată negativ de 

către membrii comisiei, cu majoritate de voturi (6 voturi împotrivă). 

 

Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului între România şi 

Confederaţia Elveţiană, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2011, de 

amendare a Convenţiei între România şi Confederaţia Elveţiană pentru 

evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe avere şi a 

Protocolului, semnate la Bucureşti la 25 octombrie 1993 - PLx 496/2011, a 

fost avizat favorabil de către membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. 
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http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12170
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Totodată, membrii comisiei au dorit să-şi exprime poziţia unanimă 

de nemulţumire faţă de prezenţa la dezbaterea acestui proiect de lege, din 

partea Ministerului Finanţelor Publice, a unui consilier. S-a precizat că la 

dezbaterea unui proiect de lege iniţiat de Guvern, invitaţia este adresată 

unui Secretar de Stat şi, în lipsa acestuia, se doreşte ca la dezbateri să 

participe un reprezentant al ministerului respectiv măcar la nivel de 

director.  

 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.23/2011 pentru modificarea şi completarea art.22 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea 

bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale - 

PLx 502/2011 a fost avizat favorabil, în forma prezentată de Guvern, cu 

majoritate de voturi (5 voturi împotrivă). 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 

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

reglementarea unor măsuri financiar-fiscale - Plx 506/2011 a fost avizată 

negativ, cu majoritate de voturi (5 voturi împotrivă). 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (27), în ziua de 19 

septembrie 2011 au absentat domnul deputat Victor Paul Dobre (grup 

parlamentar PNL), domnul deputat Răzvan Ţurea (grup parlamentar 

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

şi doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora (grup parlamentar PNL). 

Au fost prezenţi următorii deputaţi: Claudia Boghicevici, 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, Dan-Mircea Popescu, 

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

Sârbu, Aurelia Vasile, Gelu Vişan, Samoil Vîlcu, Iulian Vladu. 
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Din numărul total al membrilor comisiei (27), în zilele de 21 şi 22 

septembrie 2011 au absentat domnul deputat Ioan Narcis Chisăliţă (grup 

parlamentar PSD) şi doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora (grup 

parlamentar PNL). 

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, 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, 
Expert parlamentar Lidia Vlădescu 
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