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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

PROCES-VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din 27 şi 28 aprilie 2011 

 

 

În ziua de 27 aprilie 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie 

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

ordine de zi: 

1. Propunere legislativă privind instituirea Zilei Naţionale a Ambulanţei din 

România - Plx 151/2011 

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

nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării 

microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri - PLx 173/2011 

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

nr.12/2011 pentru reorganizarea unor instituţii aflate în subordinea 

Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, precum şi pentru 

reducerea unor cheltuieli - PLx 179/2011  

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

privind reforma în domeniul sănătăţii - PLx 182/2011. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Ioan Cindrea, 

vicepreşedinte al comisiei. 
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La dezbateri au participat ca invitaţi: 

- d-l Vasile Timiş – Secretar de Stat, Ministerul Culturii şi 

Patrimoniului Naţional 

- d-l Emil Ionescu – director, Ministerul Economiei, Comerţului şi 

Mediului de Afaceri. 

 

 Propunerea legislativă privind instituirea Zilei Naţionale a 

Ambulanţei din România - Plx 151/2011 a fost prezentată de către 

doamna Monica Rallu Curta, expert parlamentar. 

Domnul deputat Ioan Cindrea, preşedinte de şedinţă, a precizat că, 

întrucât nu există încă cvorum, asupra iniţiativei legislative vor avea loc 

doar dezbateri generale, urmând ca votul să fie dat în momentul în care 

va exista cvorum. 

Doamna Monica Rallu Curta a precizat că prin această propunere 

legislativă se doreşte ca, pentru personalul Serviciilor de Ambulanţă, ziua 

de 28 iulie să fie considerată zi liberă. De asemenea, domnia sa a 

menţionat că asupra iniţiativei legislative comisia noastră se pronunţă 

printr-un aviz.  

Reprezentanţii Guvernului nu au participat la dezbateri, intervenţiile 

asupra iniţiativei fiind făcute de către membrii comisiei. 

 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării 

microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri - PLx 173/2011, a fost 

prezentat de către doamna Monica Rallu Curta, expert parlamentar, care a 

precizat că obiectul de reglementare se referă la stimularea şi încurajarea 

întreprinzătorilor tineri, aflaţi la debutul unei afaceri, prin stabilirea unui 

regim juridic şi a unor facilităţi fiscale a microîntreprinderilor înfiinţate şi 

conduse de aceştia.  

În cadrul proiectului de lege se definesc termenii de întreprinzător 

tânăr, debutant în afaceri şi respectiv microîntreprindere aparţinând 

acestuia. Proiectul prevede, pentru aceste microîntreprinderi, un obiect de 
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activitate restrâns la cel mult 5 grupe de activitate prevăzute de 

clasificarea activităţilor din economia naţională în vigoare (CAEN). 

Facilităţile de care beneficiază microîntreprinderea aparţinând 

întreprinzătorului tânăr sunt: 

- acordarea, de către Agenţia pentru Implementarea Proiectului şi 

Programelor pentru IMM, a unei alocaţii financiare nerambursabile 

reprezentînd cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro sau 

echivalentul în lei, din valoarea proiectului aferent planului de afaceri; 

- garanţii acordate de Fondul Naţional de Garantare al Creditelor pentru 

IMM-uri până la 80% din valoarea creditului solicitat, în limita sumei de 

80.000 euro sau echivalentul în lei; 

- scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de 

angajatori pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 

salariaţi, angajaţi pe perioadă nedeterminată; 

- scutirea de la plata taxelor de înmatriculare efectuate la Oficiul 

Registrului Comerţului; 

- consiliere, instruire şi sprijin din partea oficiului teritorial pentru IMM-

uri şi cooperaţie, în a cărui rază de competenţă îşi are sediul social. 

De asemenea, proiectul de lege mai prevede dispoziţii cu privire la 

pierderea calităţii de microîntreprindere a întreprinzătorului debutant şi 

identifică situaţiile în care se recuperează alocaţia financiară 

nerambursabilă. 

Domnul Emil Ionescu, director în cadrul Ministerului Economiei, 

Comerţului şi Mediului de Afaceri, a mai precizat că Agenţia pentru 

Implementarea Proiectelor şi Programelor are obligaţia de a monitoriza şi 

controla aplicarea prezentei ordonanţe, precum şi de a prezenta 

Guvernului un raport anual cu privire la desfăşurarea şi efectele acestui 

program până cel târziu la data de 31 martie a anului următor. 

Domnul director, răspunzând la o întrebare a domnului deputat 

Iulian Vladu, a precizat că până la data de 22 aprilie 2011 au fost 

înmatriculate un număr de 1998 de societăţi cu răspundere limitată 

debutant. 
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Domnul deputat Ioan Cindrea a întrebat dacă derularea acestor 

ajutoare se face prin Agenţia pentru Implementare a Proiectelor şi 

Programelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii sau printr-o unitate 

bancară care derulează aceste fonduri. 

Domnul director Emil Ionescu a răspuns că Agenţia pentru 

Implementare a Proiectelor şi Programelor pentru Intreprinderile Mici şi 

Mijlocii a încheiat o convenţie cu CEC Banc, care şi-a manifestat interesul 

de a finanţa acest program. 

Domnul deputat Iulian Vladu a apreciat că această iniţiativă ajută la 

dezvoltarea sectorului privat, fiind o iniţiativă care deja crează efecte.  

Domnul preşedinte Ioan Cindrea a precizat că şi asupra acestui 

proiect de lege au loc doar dezbateri generale, urmând ca votul asupra lui 

să fie dat într-o şedinţă ulterioară. 

 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.12/2011 pentru reorganizarea unor instituţii aflate în 

subordinea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, precum şi pentru 

reducerea unor cheltuieli - PLx 179/2011, a fost prezentat de către 

doamna Elena Anghel, consilier parlamentar, care a precizat că obiectul de 

reglementare este reorganizarea prin comasare a unor instituţii aflate în 

subordinea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional şi, totodată, 

reducerea indemnizaţiei acordate membrilor unor comisii de specialitate 

din domeniul culturii. 

Domnul preşedinte Ioan Cindrea a precizat că şi asupra acestui 

proiect de lege au loc doar dezbateri generale, urmând ca votul asupra lui 

să fie dat într-o şedinţă ulterioară. 

În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei cât şi 

invitaţii. Astfel, domnul Vasile Timiş, Secretar de Stat în cadrul Ministerului 

Culturii şi Patrimoniului Naţional, a precizat că membrii tuturor comisiilor 

de specialitate vor primi o indemnizaţie lunară stabilită prin ordin al 

ministrului culturii şi patrimoniului naţional, la care se adaugă decontarea 

cheltuielilor de participare la lucrările Comisiei şi limitarea nivelului acestor 

indemnizaţii la 1% din indemnizaţia lunară a unui secretar de stat, pentru 
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anul curent. De asemenea, domnia sa a mai precizat că pentru reducerea 

apariţiei unor conflicte de interese s-a redus durata mandatului membrilor 

acestora de la 4 la 2 ani.  

Totodată, domnul Secretar de Stat a precizat că prin prezentul 

proiect de lege se propune comasarea Institutului de Memorie Culturală 

prin absorbţie cu Institutul Naţional al Patrimoniului, comasare ce va 

asigura gestionarea eficientă a domeniului patrimoniului cultural de către 

o instituţie unică la nivel naţional.   

 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - PLx 182/2011, a fost 

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

precizat că aceasta are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006, propunându-se, în principal, instituirea, 

pentru Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, a statutului de instituţie 

publică autonomă, care să funcţioneze sub control parlamentar, cu 

obligativitatea de a prezenta anual un raport de activitate, precum şi 

organizarea activităţii CNAS în funcţie de noul statut: numirea 

preşedintelui de către Parlament, din rândul membrilor Consiliului de 

Administraţie, la propunerea comisiilor de specialitate ale Parlamentului, 

pentru un mandat de 7 ani, respectiv colectarea contribuţiilor de asigurări 

sociale de sănătate la fond să se facă de către ANAF, iar controlul asupra 

colectării să se realizeze de către Parlament. 

Domnul vicepreşedinte Ioan Cindrea a propus amânarea dezbaterilor 

asupra acestui proiect de lege întrucât nu există un punct de vedere al 

Guvernului asupra proiectului de lege.  

Domnul preşedinte Ioan Cindrea a precizat că asupra proiectelor 

aflate pe ordinea de zi votul va fi dat într-o şedinţă ulterioară. 

 

În ziua de 28 aprilie 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie 

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

de zi studiu individual asupra proiectelor aflate pe agenda de lucru a 

comisiei. 

 
5/7 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11926


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

2011 au absentat domnul deputat Victor Paul Dobre (grup parlamentar 

PNL), doamna deputat Claudia Boghicevici (grup parlamentar PD-L), 

domnul deputat Adrian Solomon (grup parlamentar PSD),  domnul 

deputat Nicolae Bănicioiu (grup parlamentar PSD), domnul deputat 

Bărbulescu Daniel Ionuţ (grup parlamentar PD-L), domnul deputat Ioan 

Nelu Botiş (grup parlamentar PD-L), doamna deputat Mariana Câmpeanu 

(grup parlamentar PNL), domnul deputat Ioan Narcis Chisăliţă (grup 

parlamentar PSD), domnul deputat Dorel Covaci (grup parlamentar PSD), 

doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache (grup parlamentar PSD), 

domnul deputat Ghiţă Cornel (grup parlamentar PD-L), domnul deputat 

Pál Árpád (grup parlamentar UDMR), doamna deputat Cristina Ancuţa 

Pocora (grup parlamentar PNL), domnul deputat Cosmin Mihai Popescu 

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

parlamentar PD-L), domnul deputat Nini Săpunaru (grup parlamentar 

PNL), domnul deputat Răzvan Ţurea (grupul parlamentarilor 

independenţi), domnul deputat Marian Sârbu (grupul parlamentarilor 

independenţi), doamna deputat Aurelia Vasile (grup parlamentar PSD), 

domnul deputat Gelu Vişan (grup parlamentar PD-L), domnul deputat 

Samoil Vîlcu (grup parlamentar PD-L). 

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

Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Pál Árpád (grup 

parlamentar UDMR) a participat domnul deputat Máté András Levente. 

Au fost prezenţi următorii deputaţi: Ioan Cindrea – vicepreşedinte, 

Kerekes Karoly – secretar, Florian Daniel Geantă, Ludovic Orban, Dan-

Mircea Popescu, Iulian Vladu, Máté András Levente. 

  

 
Din numărul total al membrilor comisiei (27), în ziua de 28 aprilie 

2011 au absentat domnul deputat Ioan-Nelu Botiş (grup parlamentar  

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

domnul deputat Pál Árpád (grup parlamentar UDMR). 

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

Deputaţilor, republicat, în locul domnul deputat Ioan-Nelu Botiş (grup 
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parlamentar PD-L) a participat domnul deputat Gheorghe Hogea, iar în 

locul domnului deputat Pál Árpád (grup parlamentar UDMR) a participat 

domnul deputat Máté András Levente.  

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

Claudia Boghicevici şi Ioan Cindrea – vicepreşedinţi, Adrian Solomon şi 

Kerekes Karoly – secretari, Nicolae Bănicioiu, Daniel Ionuţ Bărbulescu, 

Mariana Câmpeanu, Dorel Covaci, Ileana Cristina Dumitrache, Florian 

Daniel Geantă, Cornel Ghiţă, Ludovic Orban, Cristina-Ancuţa Pocora, 

Cosmin Mihai Popescu, Dan-Mircea Popescu, Vasile-Silviu Prigoană, Nini 

Săpunaru, Marian Sârbu, Răzvan Ţurea, Aurelia Vasile, Gelu Vişan, Samoil 

Vîlcu, Iulian Vladu, Gheorghe Hogea, Máté András Levente. 

 
 
  VICEPREŞEDINTE,   SECRETAR, 

Ioan Cindrea     Kerekes Károly 
 

 

 

 

 

Întocmit, 
Expert parlamentar Decebal Stănescu 
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