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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 1 şi 2 noiembrie 2011 

 

 

În ziua de 1 noiembrie 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie 

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

ordine de zi: 

1. Proiect de Lege privind protecţia minorilor ai căror părinţi sunt plecaţi la 

muncă în străinătate - PLx 374/2009 

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

sistemul unitar de pensii publice - Plx 465/2011 

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

sistemul unitar de pensii publice - Plx 466/2011 

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

nr.54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita 

alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administraţiei şi 

Internelor pentru anul 2011 - PLx 557/2011 

5. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 

privind Fondul social european şi de abrogare a Regulamentului (CE) 

nr. 1081/2006 - COM (2011) 607 

6. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 

privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014 – 2020) - 

COM (2011) 608 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=10345
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11763
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11765
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12284


7. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 

instituire a unui program al Uniunii Europene pentru schimbări sociale 

şi inovare socială - COM (2011) 609 

8. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 

modificare a Regulamentului (CE) nr.1082/2006 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind o grupare europeană 

de cooperare teritorială (GECT) în ceea ce priveşte clarificarea, 

simplificarea şi îmbunătăţirea constituirii şi punerii în aplicare a unor 

astfel de grupări - COM (2011) 610 

9. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 

privind dispoziţii specifice pentru sprijinul din partea Fondului european 

de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială 

europeană - COM (2011) 611. 

 

Şedinţa a fost condusă de către domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi: 

- d-na Anca Boagiu, Ministru, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii 

– iniţiator PLx 374/2009; 

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

Tineretului şi Sportului;  

- d-na Domnica Doina Pârcălabu, preşedintele Casei Naţionale de Pensii 

Publice 

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

Protecţiei Sociale 

- d-na Georgeta Jugănaru, director, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale  

- d-na Irina Alexe, şef departament, Ministerul Administraţiei şi 

Internelor 

- d-l Ovidiu Macovei, director, Ministerul Administraţiei şi Internelor 

- d-l Fănel Mitea, director, Ministerul Finanţelor Publice 

- d-na Maria Baciu, director, Ministerul Afacerilor Europene. 
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Proiectul de Lege privind protecţia minorilor ai căror părinţi sunt 

plecaţi la muncă în străinătate - PLx 374/2009 a fost amânat, la solicitarea 

membrilor comisiei, care au propus constituirea unui grup de lucru, format 

din raportori ai fiecărui partid, reprezentanţi ai Ministerului Muncii, Familiei 

şi Protecţiei Sociale şi experţii comisiei, în vederea clarificării unor aspecte 

ridicate în timpul dezbaterilor şi a corelării textului cu noile reglementări în 

vigoare din domeniu. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice - Plx 465/2011 a fost respinsă de 

membrii comisiei, cu majoritate de voturi (4 voturi împotrivă). 

 

Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice - Plx 466/2011, a fost respinsă de 

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

 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în 

limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administraţiei şi 

Internelor pentru anul 2011 - PLx 557/2011 a fost avizat favorabil, în 

forma prezentată de Senat, cu majoritate de voturi (4 voturi împotrivă). 

 

Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al 

Consiliului privind Fondul social european şi de abrogare a Regulamentului 

(CE) nr. 1081/2006 - COM (2011) 607 a fost trimisă comisiei pentru 

verificarea respectării principiului subsidiarităţii. Cu unanimitate de voturi, 

membrii comisiei au hotărât că propunerea de regulament respectă 

principiul subsidiarităţii. 

 

Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al 

Consiliului privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014 – 

2020)- COM (2011) 608 a fost trimisă comisiei în vederea verificării 

respectării principiul subsidiarităţii. Cu majoritate de voturi (un vot 
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împotrivă), membrii comisiei au hotărât că propunerea de regulament 

respectă principiul subsidiarităţii. 

 

 Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al 

Consiliului de instituire a unui program al Uniunii Europene pentru 

schimbări sociale şi inovare socială - COM (2011) 609 a fost trimisă 

comisiei pentru verificarea respectării principiului subsidiarităţii. Cu 

unanimitate de voturi, membrii comisiei au hotărât că propunerea de 

regulament respectă principiul subsidiarităţii. 

 

Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al 

Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1082/2006 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind o grupare 

europeană de cooperare teritorială (GECT) în ceea ce priveşte clarificarea, 

simplificarea şi îmbunătăţirea constituirii şi punerii în aplicare a unor astfel 

de grupări - COM (2011) 610 a fost trimisă comisiei pentru examinarea 

fondului. Cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă), membrii comisiei au 

hotărât întocmirea unui proiect de opinie, favorabil promovării propunerii 

de Regulament, considerând că aceasta nu aduce atingere intereselor şi 

legislaţiei României. 

 

Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al 

Consiliului privind dispoziţii specifice pentru sprijinul din partea Fondului 

european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială 

europeană - COM (2011) 611 a fost trimisă comisiei pentru examinarea 

fondului. Cu majoritate de voturi (un vot împotrivă), membrii comisiei au 

hotărât întocmirea unui proiect de opinie, favorabil promovării propunerii 

de Regulament, considerând că aceasta nu aduce atingere intereselor şi 

legislaţiei României. 

   

Din numărul total al membrilor comisiei (27), în ziua de 1 noiembrie 

2011 au absentat domnul deputat Nicolae Bănicioiu (grup parlamentar 

PSD), domnul deputat Ioan Narcis Chisăliţă (grup parlamentar PSD), 
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domnul deputat Pál Árpád (grup parlamentar UDMR), domnul deputat 

Silviu Prigoană (grup parlamentar PD-L) şi domnul deputat Samoil Vîlcu 

(grup parlamentar PD-L). 

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

Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Silviu Prigoană (grup 

parlamentar PD-L) a participat domnul deputat Mircea Toader, iar în locul 

domnului deputat Samoil Vîlcu (grup parlamentar PD-L) a participat 

domnul deputat Iustin Cionca. 

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, Cristina-Ancuţa 

Pocora, Dan-Mircea Popescu, Cosmin Mihai Popescu, Nini Săpunaru, 

Marian Sârbu, Aurelia Vasile, Gelu Vişan, Iulian Vladu, Mircea Toader, 

Iustin Cionca. 

 

În ziua de 2 noiembrie 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie 

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

cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, având pe ordinea 

de zi proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor  

- PLx 75/2011. 

 

Şedinţa a fost condusă de către domnul deputat Cristian 

Dumitrescu, preşedintele Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 

sport. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi : 

- d-l Valentin Mocanu, Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale 

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

Tineretului şi Sportului
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- d-na Tania Grigore, şef serviciu, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale. 

 

Dezbaterile au fost amânate întrucât reprezentanţii celor două 

ministere au precizat că urmează a fi depuse unele observaţii şi 

amendamente asupra textului, pentru corelare cu legislaţia în vigoare. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (27), în ziua de 2 noiembrie 

2011 au absentat domnul deputat Nicolae Bănicioiu (grup parlamentar 

PSD) şi 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, 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, 

Paul Victor Dobre    Kerekes Karoly 

 

 

 

 
Şef serviciu Elena Mesaroş     Întocmit, 

                                    Expert parlamentar Geta Doană 
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