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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

PROCES-VERBAL 

al şedinţelor Comisiei din 12, 13 şi 14 octombrie 2010 

 

 

În ziua de 12 octombrie 2010, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 14.00, în şedinţă comună 

cu Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială a Senatului. Comisiile 

reunite au avut următoarea ordine de zi: 

1. 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 113/2010 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie 

a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009, şi a contului 

general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe 

anul 2009 - PLx 484/2010 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2010 

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010 - PLx 

485/2010 

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2010 

cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 

2010 - PLx 486/2010. 

 

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 şi 

Alte Drepturi de Asigurări Sociale 

- d-na Daniela Pescaru – director general, Ministerul Finanţelor 

Publice 

- d-l Antal Attila – director, Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei 

de Muncă  

- d-na Ana Maria Enache – director, Ministerul Finanţelor Publice. 

 

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 113/2010 a fost 

prezentată de către doamna Sorina Szabo, expert parlamentar, care a 

precizat că obiectul de reglementare se referă la crearea cadrului legal 

privind exceptarea de la încadrarea în procentul de 15%, în care ocuparea 

posturilor din sectorul bugetar nu duce la majorarea numărului total de 

posturi ocupate, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin 

buget. Astfel, se preconizează a fi exceptate şi funcţiile publice aferente 

posturilor unice ale căror atribuţii specifice nu se regăsesc la celelalte 

posturi din cadrul structurii organizatorice a autorităţilor şi instituţiilor 

publice. 

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

invitaţii. Au fost propuse amendamente, de natură tehnico-legislativă, 

fiind acceptate de membrii comisiilor cu majoritate de voturi (10 voturi 

împotrivă). În urma finalizării dezbaterilor, s-a propus acordarea unui aviz 

cu amendamente. Cu majoritate de voturi pentru (10 voturi împotrivă), 

propunerea de avizare favorabilă cu amendamente a fost acceptată.  

 

Proiectul de Lege pentru aprobarea contului general anual de 

execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009, şi a contului 

general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 

2009 - PLx 484/2010 a fost prezentat de către doamna Doina Pârcălabu, 

preşedintele Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale. 
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În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 

invitaţii. Domnul deputat Ioan Cindrea, vicepreşedinte al comisiei, a 

propus ca săptămâna viitoare, la una din şedinţele comisiei, reprezentanţii 

Ministerului Finanţelor Publice să prezinte un raport al veniturilor reale la 

bugetul statului pe anul acesta, probabil primele 3 trimestre. Domnia sa a 

solicitat ca în cadrul prezentării să se facă referiri nu numai la venituri, ci 

şi la sume constatate şi gradul de colectare comparativ cu cel al bugetului 

de stat, apreciind că atenţia în zona finanţelor este mai slabă în ceea ce 

priveşte recuperarea veniturilor/debitelor constatate în bugetul de 

asigurări. 

Domnia sa consideră că trebuie să fim informaţi, ca şi comisie 

parlamentară, cu execuţia bugetară pe anul acesta şi măsurile luate în 

comparaţie cu bugetul de stat, în special în zona veniturilor şi recuperarea 

debitelor constatate la buget, precum şi gradul de colectare. 

Supusă votului, propunerea a fost acceptată de membrii comisiei cu 

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

În urma finalizării dezbaterilor s-a propus acordarea unui aviz 

negativ. Cu majoritate de voturi pentru (10 voturi împotrivă), propunerea 

de avizare negativă a fost acceptată. 

 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.18/2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010 - PLx 

485/2010 a fost prezentat de către doamna Daniela Pescaru, director 

general în cadrul Ministerului Finanţelor Publice. 

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

invitaţii, iar în urma finalizării dezbaterilor s-a propus acordarea unui aviz 

negativ. Cu majoritate de voturi pentru (10 voturi împotrivă), propunerea 

de avizare negativă a fost acceptată. 

 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.19/2010 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat 

pe anul 2010 - PLx 486/2010 a fost prezentat de către doamna Doina 
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Pârcălabu, preşedintele Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de 

Asigurări Sociale. 

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

invitaţii, iar în urma finalizării dezbaterilor s-a propus acordarea unui aviz 

negativ. Cu majoritate de voturi pentru (10 voturi împotrivă), propunerea 

de avizare negativă a fost acceptată. 

 

În ziua de 13 octombrie 2010, Comisia pentru muncă şi protecţie 

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

ordine de zi: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de Urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în 

vederea creşterii copilului - Plx 459/2009 

2. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 

nr.211/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.130/2006 privind Inspecţia Socială - Plx 31/2010 

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

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al 

Persoanelor Vârstnice - PLx 39/2010 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.319/14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii muncii şi a Legii 

nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

republicată - Plx 128/2010 

5. Propunere legislativă pentru modificarea O.U.G. nr.158/2005 privind 

concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, 

publicată în M.Of. nr.1074/29.noi.2009, cu modificările şi 

completările ulterioare - Plx 139/2010 

6. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.76 din 16 ianuarie 

2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 

ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare - 

Plx 155/2010 
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7. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.135 din 

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

Plx 289/2010 

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

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

Plx 342/2010  

9. 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 

10. 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 

11. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.32/2010 privind unele măsuri de ocupare a posturilor 

din sectorul bugetar - PLx 357/2010 

12. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - Plx 477/2010. 

 

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-l Cristian Irimie – Secretar de Stat, Ministerul Sănătăţii 

- d-na Marinela Dinu – director general, Ministerul Muncii, Familiei 

şi Protecţiei Sociale 

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

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

Protecţiei Sociale 

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

Protecţiei Sociale 

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

Protecţiei Sociale 

- d-na Veronica Dobre – director, Agenţia Naţională de Ocupare a 

Forţei de Muncă 

- d-l Mircea Oancea – preşedinte, Comisia de Supraveghere a 

Sistemului de Pensii Private 

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

Sistemului de Pensii Private 

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

- d-l Miron Niculescu – preşedinte, Consiliul Naţional al Persoanelor 

Vârstnice 

- d-l Nedelcu Preda – preşedinte, Federaţia Naţională a Sindicatelor 

Pensionarilor din România 

- d-l Dumitru Cojanu – preşedinte, Federaţia „Unirea” a 

Pensionarilor din România. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de Urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în 

vederea creşterii copilului - Plx 459/2009 a fost prezentată de către 

doamna Sorina Szabo, expert parlamentar, care a precizat că obiectul de 

reglementare se referă la modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea 

creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr.7/2007, cu modificările ulterioare, în sensul acordării concediului şi a 

indemnizaţiei pentru creşterea copilului, precum şi a stimulentului lunar, 

pentru fiecare copil aflat în îngrijirea părinţilor fireşti, sau după caz, în 

îngrijirea persoanelor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de ordonanţă 

pentru acordarea acestor drepturi, pentru toţi copiii şi nu doar pentru 

primele trei naşteri sau pentru primii trei copii. 
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De asemenea, domnia sa a precizat că în textul iniţial propunerea 

legislativă prevedea asigurarea posibilităţii transmiterii, la cerere, a 

drepturilor prevăzute de această ordonanţă de urgenţă, de la părinţi către 

bunicii materni sau paterni, aceste prevederi fiind însă eliminate, întrucât 

nu au mai fost susţinute de iniţiatori. 

 În cadrul dezbaterilor, reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale au precizat că nu susţin promovarea acestei iniţiative 

legislative întrucât impactul financiar este cuprins între 58 şi 106 milioane 

lei, în funcţie de cuantumul indemnizaţiei, şi nu poate fi susţinut. De 

asemenea, au precizat că în Codul de asistenţă socială vor fi prevăzute 

dispoziţii care să acopere problematica pusă în discuţie. 

Membrii comisiei au solicitat prezenţa la dezbateri a conducerii 

Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pentru a prezenta liniile 

generale ale Codului de asistenţă socială.  

În urma discuţiilor s-a stabilit să fie invitat domnul Ioan Nelu Botiş, 

ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale în cadrul aceleiaşi şedinţe la 

care va fi invitat şi domnul ministru Gheorghe Ialomiţianu, ministrul 

finanţelor publice. Propunerea a fost acceptată de membrii comisiei cu 

majoritate de voturi. 

Revenind asupra propunerii legislative, domnul preşedinte Victor 

Paul Dobre a precizat că aceasta a fost discutată anterior de membrii 

comisiei, întocmindu-se un raport de înlocuire cu amendamente. În urma 

dezbaterilor în plenul Camerei Deputaţilor, acesta a fost retrimis comisiei.  

Domnia sa a propus membrilor comisiei menţinerea raportului de 

înlocuire, respectiv adoptarea propunerii legislative cu amendamente. 

Supusă votului, propunerea de menţinere a raportului de înlocuire a fost 

acceptată cu majoritate de voturi (un vot împotrivă şi 3 abţineri). 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - Plx 477/2010 a fost 

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

precizat că obiectul de reglementare se referă la modificarea art. 170 din 

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 
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completările ulterioare, în scopul constituirii unui program naţional de 

suport de care să beneficieze persoanele cu probleme sociale, în cazul 

unor condiţii meteorologice nefavorabile. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi (o abţinere), avizarea negativă a propunerii legislative 

întrucât există deja în derulare un Program de interes naţional referitor la 

“Combaterea excluziunii sociale a persoanelor fără adăpost prin crearea de 

centre sociale de urgenţă”, prevăzut în Anexa nr. 7 la Hotărârea 

Guvernului nr. 197/2006 privind aprobarea programelor de interes 

naţional în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu handicap, 

precum şi în domeniul asistenţei sociale a persoanelor vârstnice. 

Totodată, dispoziţiile alin. (3) al art. 170 ar îngreuna luarea unor 

măsuri de urgenţă în cazul temperaturilor foarte scăzute, înregistrate în 

localităţile fără capacitate de intervenţie la nivelul autorităţilor publice 

locale. 

 

Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 

nr.211/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.130/2006 privind Inspecţia Socială - Plx 31/2010 a fost prezentată de 

către doamna Adriana  Breazu, expert parlamentar, care a precizat că 

obiectul de reglementare îl constituie modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.130/2006 privind Inspecţia 

Socială, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr.211/2007, în 

sensul modificării structurii organizatorice a acesteia prin organizarea la 

nivelul judeţelor a inspectoratelor sociale judeţene şi nu numai la nivel 

regional cum era reglementat. De asemenea, se mai are în vedere 

acordarea inspectorilor sociali a calităţii de agenţi constatatori ai 

contravenţiilor prevăzute de actele normative care au ca obiect 

reglementarea drepturilor sociale ale cetăţenilor. Totodată, se propune ca 

finanţarea Inspecţiei Sociale să se facă şi din surse extrabugetare, nu 

numai de la bugetul de stat. 

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

invitaţii. În cursul dezbaterilor s-a propus respingerea iniţiativei legislative 
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deoarece Inspecţia Socială, ca instituţie, a fost reorganizată prin absorbţie 

şi i-au fost preluate atribuţiile de către Inspecţia Muncii, în baza Legii 

nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, 

raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi 

respectarea acordului cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar 

Internaţional. 

Supusă votului, propunerea de respingere a fost acceptată cu 

majoritate de voturi (3 abţineri). 

 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

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

Naţional al Persoanelor Vârstnice - PLx 39/2010 a fost prezentat de către 

doamna Adriana Breazu, expert parlamentar, care a precizat că obiectul 

de reglementare se referă la modificarea şi completarea Legii nr.16/2000 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al 

Persoanelor Vârstnice, republicată, urmărindu-se mai multă flexibilitate şi 

eficienţă în acţiunile şi activităţile Consiliului, restrângerea cheltuielilor 

bugetare şi consolidarea CNVP, ca organism de reprezentare la nivel 

naţional al persoanelor vârstnice din România, în dialogul social 

instituţionalizat cu autorităţile publice, pentru protecţia drepturilor şi 

libertăţilor acestei categorii de populaţie. 

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

invitaţii. Întrucât au fost prezentate membrilor comisiei puncte de vedere 

divergente ale organizaţiilor pensionarilor, reprezentanţilor Consiliului 

Naţional al Persoanelor Vârstnice şi Ministerului Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale faţă de modificările aduse Legii nr.16/2000, s-a solicitat 

amânarea dezbaterilor cu două săptămâni. Totodată, s-a apreciat că în 

acest interval de timp ar trebui să aibă loc o întâlnire a reprezentanţilor 

organizaţiilor pensionarilor cu reprezentanţii ministerului, pentru a găsi o 

soluţie comună şi un punct de vedere unitar faţă de acest proiect de lege, 

punct de vedere care să fie prezentat în faţa comisiei. 

Supusă votului, propunerea de amânare a fost acceptată cu 

unanimitate de voturi. 
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Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.319/14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii muncii şi a Legii nr.50/1991 

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată - Plx 

128/2010 a fost prezentată de către domnul Decebal Stănescu, expert 

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

modificarea şi completarea Legii securităţii şi sănătăţii în muncă 

nr.319/2006 şi modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, urmărindu-se îmbunătăţirea cadrului juridic al 

securităţii şi sănătăţii în muncă pe şantiere. Modificarea şi completarea celor 

două acte normative este necesară deoarece acestea nu conţin prevederi 

exprese şi precise cu privire la o serie de măsuri şi proceduri pe care trebuie 

să le aplice antreprenorii şi angajatorii care deschid un şantier.  

De asemenea, domnia sa a precizat că au fost învestite cu 

dezbaterea pe fond a acestei propuneri legislative două comisii, respectiv 

comisia noastră şi Comisia pentru sănătate şi familie. 

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

invitaţii. Membrii comisiei au propus respingerea iniţiativei legislative. 

Supusă votului, propunerea de respingere a fost acceptată cu unanimitate 

de voturi, urmând ca raportul comun să fie întocmit după finalizarea 

dezbaterilor şi în cadrul Comisiei pentru sănătate şi familie. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea O.U.G. nr.158/2005 

privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, 

publicată în M.Of. nr.1074/29.noi.2009, cu modificările şi completările 

ulterioare - Plx 139/2010 a fost prezentată de către domnul Decebal 

Stănescu, expert parlamentar, care a precizat că obiectul de reglementare 

se referă la completarea O.U.G. nr.158/2005 privind concediile şi 

indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, prin introducerea unui articol 

nou, în sensul plăţii concediilor de odihnă şi indemnizaţiilor de asigurări 

sociale de sănătate de către angajatorii care desfăşoară activitate de 

producţie proprie cu minim 50 de angajaţi şi care au avut o cifră de afaceri 

mai mare de 500.000 euro în anul 2008, numai după decontarea sumelor de 

către Casele Judeţene de Asigurări de Sănătate. 

De asemenea, domnia sa a precizat că au fost învestite cu 

dezbaterea pe fond a acestei propuneri legislative două comisii, respectiv 

comisia noastră şi Comisia pentru sănătate şi familie. 
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În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 

invitaţii. Membrii comisiei au propus respingerea iniţiativei legislative. 

Supusă votului, propunerea de respingere a fost acceptată cu majoritate 

de voturi (o abţinere), urmând ca raportul comun să fie întocmit după 

finalizarea dezbaterilor şi în cadrul Comisiei pentru sănătate şi familie. 

 

Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.76 din 16 ianuarie 

2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării 

forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare - Plx 155/2010 a 

fost prezentată de către doamna Adriana Breazu, expert parlamentar, care 

a precizat că obiectul de reglementare se referă la modificarea Legii 

nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 

ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, astfel 

încât la acordarea unor sume ca stimulent (persoanelor ce se află în 

căutarea unui loc de muncă, în vederea creşterii şanselor de ocupare cât şi 

pentru angajatorii ce crează locuri de muncă şomerilor), din bugetul 

asigurărilor pentru şomaj (cum ar fi completarea veniturilor salariale ale 

angajaţilor, stimularea mobilităţii forţei de muncă, subvenţionarea 

locurilor de muncă şi acordarea de credite avantajoase), acestea să fie 

acordate în limita prevederilor bugetare aprobate pentru anul bugetar 

respectiv. 

 Reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale au 

precizat că se susţine promovarea acestei iniţiative legislative, cu unele 

observaţii. Astfel, au fost prezentate membrilor comisiei o serie de 

amendamente, însuşite de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. 

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

invitaţii. Supusă votului, propunerea legislativă a fost adoptată de membrii 

comisiei cu amendamentele acceptate, cu majoritate de voturi (un vot 

împotrivă). Amendamentele se regăsesc în raportul comisiei. 

 

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

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

289/2010 şi propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.135 
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din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat - Plx 

342/2010 au fost prezentate de către doamna Lidia Vlădescu, consultant 

parlamentar, care a precizat că ambele iniţiative legislative au acelaşi 

obiect de reglementare, respectiv 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, actualizate cu rata inflaţiei 

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

participantului. 

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

invitaţii. A fost formulat un amendament, de către domnul deputat Nini 

Săpunaru, susţinut şi de reprezentanţii PD-L în comisie. 

S-a propus amânarea dezbaterilor şi solicitarea unui punct de 

vedere al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale asupra 

amendamentului formulat. De asemenea, membrii comisiei au solicitat 

reprezentanţilor Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private 

prezentarea, la şedinţa următoare a comisiei, a unui raport privind 

randamentul sistemului de pensii private. 

În cadrul discuţiilor s-a propus respingerea propunerii legislative cu 

nr. Plx 289, ţinând cont de faptul că iniţiativa legislativă nu respectă 

normele de tehnică legislativă.  

Supuse votului, propunerile au fost acceptate cu unanimitate de 

voturi. 

 

Proiectul 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 şi proiectul de Lege 

privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2010 

pentru modificarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
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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 au fost prezentate de către doamna Lidia Vlădescu, 

consultant parlamentar, care a precizat că ambele proiecte au acelaşi 

obiect de reglementare, respectiv modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.71/2009. 

De asemenea, domnia sa a precizat că dezbaterea celor două 

proiecte a fost amânată într-o şedinţă anterioară a comisiei, pentru a se 

solicita un punct de vedere al Departamentului Legislativ. În acest punct 

de vedere se precizează că, din punct de vedere tehnico-legislativ, trebuie 

avut în vedere faptul că textul de bază, respectiv OUG 71/2009, asupra 

căreia se intervine prin cele două ordonanţe de urgenţă, se află în 

procedură legislativă. Pentru respectarea Regulamentului Camerei 

Deputaţilor şi a procedurilor legislative, se precizează că prima iniţiativă 

legislativă va fi reţinută ca proiect de bază, pentru care se face raport de 

adoptare, iar pentru celelalte iniţiative se face raport de respingere, 

urmând ca prevederile pe care acestea le conţin să fie considerate 

amendamente la proiectul propus spre aprobare.  

Totodată, s-a precizat că proiectul de lege privind aprobarea OUG 

nr.71/2009 este trimis pentru dezbatere pe fond Comisiei pentru buget, 

finanţe şi bănci şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, Comisia 

pentru muncă pronunţându-se asupra lui doar printr-un aviz. Proiectele de 

legi supuse dezbaterilor de azi sunt trimise pentru dezbatere pe fond atât 

Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi, cât şi comisiei noastre. 

Având în vedere cele prezentate, membrii comisiei au hotărât 

amânarea dezbaterilor asupra celor două proiecte până după finalizarea 

procedurii legislative a proiectului de lege privind aprobarea OUG 

nr.71/2009. 

Supusă votului, propunerea de amânare a fost acceptată cu 

unanimitate de voturi. 
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Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.32/2010 privind unele măsuri de ocupare a posturilor din 

sectorul bugetar - PLx 357/2010 fost amânat, solicitându-se prezenţa la 

dezbateri a unui secretar de stat din cadrul Ministerului Finanţelor Publice. 

 

În ziua de 14 octombrie 2010, 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 agenda de lucru a comisiei.  

 

Din numărul total al membrilor comisiei (22), în ziua de 12 

octombrie 2010 au absentat domnul deputat Ioan-Nelu Botiş (grup 

parlamentar PD-L) – ministru, domnul deputat Ludovic Orban (grup 

parlamentar PNL) şi domnul deputat Marian Sârbu (grupul parlamentarilor 

independenţi). 

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

Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Ioan Nelu Botiş a 

participat domnul deputat Gelu Vişan, iar în locul domnului deputat 

Ludovic Orban a participat domnul deputat Daniel Budurescu. 

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

Claudia Boghicevici şi Ioan Cindrea – vicepreşedinţi, Adrian Solomon şi 

Kerekes Károly – secretari, Maria Eugenia Barna, Ioan Narcis Chisăliţă, 

Dorel Covaci, Ileana Cristina Dumitrache, Mircea Duşa, Florian-Daniel 

Geantă, Cornel Ghiţă, Cristina-Ancuţa Pocora, Dan-Mircea Popescu, Vasile 

Silviu Prigoană, Nini Săpunaru, Mihaela Stoica, Aurelia Vasile, Iulian 

Vladu, Gelu Vişan şi Daniel Budurescu. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (22), în ziua de 13 

octombrie 2010 au absentat domnul deputat Ioan-Nelu Botiş (grup 

parlamentar PD-L) – ministru şi domnul deputat Marian Sârbu (grupul 

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

Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Ioan Nelu Botiş  a 

participat domnul deputat Gelu Vişan. 

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

Claudia Boghicevici şi Ioan Cindrea – vicepreşedinţi, Adrian Solomon şi 

Kerekes Károly – secretari, Maria Eugenia Barna, Ioan Narcis Chisăliţă, 

Dorel Covaci, Ileana Cristina Dumitrache, Mircea Duşa, Florian-Daniel 

Geantă, Cornel Ghiţă, Ludovic Orban, Cristina-Ancuţa Pocora, Dan-Mircea 

Popescu, Vasile Silviu Prigoană, Nini Săpunaru, Mihaela Stoica, Aurelia 

Vasile, Iulian Vladu şi Gelu Vişan. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (22), în ziua de 14 

octombrie 2010 au absentat domnul deputat Ioan-Nelu Botiş (grup 

parlamentar PD-L) – ministru şi domnul deputat Marian Sârbu (grupul 

parlamentarilor independenţi). 

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

Claudia Boghicevici şi Ioan Cindrea – vicepreşedinţi, Adrian Solomon şi 

Kerekes Károly – secretari, Maria Eugenia Barna, Ioan Narcis Chisăliţă, 

Dorel Covaci, Ileana Cristina Dumitrache, Mircea Duşa, Florian-Daniel 

Geantă, Cornel Ghiţă, Ludovic Orban, Cristina-Ancuţa Pocora, Dan-Mircea 

Popescu, Vasile Silviu Prigoană, Nini Săpunaru, Mihaela Stoica, Aurelia 

Vasile, Iulian Vladu. 

 

  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Victor Paul Dobre    Adrian Solomon 

 

 

 

 

Întocmit, 
Consultant parlamentar Lidia Ana Vlădescu 
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