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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 9 şi 10 noiembrie 2011 

 

 

În zilele de 9 şi 10 noiembrie 2011, Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.108/1999 

privind înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii - PLx 210/2011 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.63/2011 pentru completarea art.47 din Legea 

nr.500/2002 privind finanţele publice - PLx 567/2011 

3. Proiect de Lege privind statutul personalului de specialitate din 

cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea 

- PLx 562/2011 

4. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 

de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, 

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european 

pentru pescuit şi afaceri maritime, care fac obiectul cadrului 

strategic comun, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale 

privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 

european şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului 

(CE) nr.1083/2006 - COM (2011) 615 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11986
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12303
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12298


5. Propunere modificată de Regulament al Parlamentului European şi al 

Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 al 

Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în 

ceea ce privește distribuirea de produse alimentare către persoanele 

cele mai defavorizate din Uniune – COM (2011) 634. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Ioan Cindrea, 

vicepreşedinte al comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

 d-l Dantes Nicolae Bratu – Inspector general de stat, Inspecţia 

Muncii 

 d-l Bogdan Mănoiu – Secretar de Stat, Ministerul Afacerilor 

Europene 

 d-na Maria Baciu – director, Ministerul Afacerilor Europene 

 d-na Luminiţa Corneci – şef serviciu, Inspecţia Muncii 

 d-na Ana Radu – director, Ministerul Finanţelor Publice. 

 

În deschiderea lucrărilor domnul vicepreşedinte Ioan Cindrea a dorit 

să clarifice câteva aspecte organizatorice referitoare la dezbaterile din 

cadrul comisiei asupra proiectului Legii asistenţei sociale, care se vor 

desfăşura în data de 14 noiembrie 2011.  

Având în vedere faptul că termenul stabilit pentru depunerea 

amendamentelor este 11 noiembrie 2011, domnul vicepreşedinte a propus 

ca toate amendamentele depuse la comisie până vineri, 11 noiembrie 

2011, ora 14.00, urmând a fi centralizate şi distribuite membrilor comisiei, 

precum şi Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale până luni, 14 

noiembrie ora 10.00. 

Propunerea a fost acceptată de membrii comisiei cu unanimitate de 

voturi. 
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Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.108/1999 privind înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii - PLx 

210/2011 a fost retrimis de la Plen în vederea corelării unor amendamente 

formulate în raportul comisiei.  

În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 

voturi adoptarea proiectului de lege cu amendamente, prezentate în 

raportul de înlocuire al comisiei. 

 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.63/2011 pentru completarea art.47 din Legea nr.500/2002 

privind finanţele publice - PLx 567/2011 a fost trimis comisiei pentru 

dezbatere şi avizare. În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

Referitor la proiectul de Lege privind statutul personalului de 

specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe 

lângă acestea - PLx 562/2011, membrii comisiei au fost informaţi că s-a 

făcut o solicitare către Biroul Permanent din partea Comisiei juridice de 

disciplină şi imunităţi, care este sesizată cu dezbaterea pe fond a 

proiectului de lege, în vederea transmiterii acestui proiect la Senat, pentru 

a-l dezbate şi adopta în calitate de primă Cameră sesizată, având în 

vedere faptul că proiectul de lege este de competenţa decizională a 

Camerei Deputaţilor. 

Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea 

dezbaterilor asupra acestui proiect de lege. 

 

Propunerile de Regulamente ale Parlamentului European şi ale 

Consiliului, înscrise la punctele 4 şi 5 pe ordinea de zi, au fost discutate în 

prezenţa reprezentanţilor Ministerului Afacerilor Europene. Comisia a fost 

sesizată pentru verificarea respectării principiului subsidiarităţii. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au constatat că principiul 

subsidiarităţii este respectat, având în vedere faptul că propunerile 
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http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11986
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11986
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12303
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12298


modifică acte de drept ale Uniunii Europene aflate în vigoare, acţiune care 

nu ar putea fi realizată de către statele membre. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (27), în zilele de 9 şi 10 

noiembrie 2011 au absentat domnii deputaţi Victor Paul Dobre (grup 

parlamentar PNL) – delegaţie, Kerekes Karoly (grup parlamentar UDMR) – 

delegaţie, Adrian Solomon (grup parlamentar PSD) – delegaţie, Nini 

Săpunaru (grup parlamentar PNL) – delegaţie şi Ioan Narcis Chisăliţă 

(grup parlamentar PSD). 

Au fost prezenţi următorii deputaţi: Claudia Boghicevici, Ioan 

Cindrea şi Răzvan Ţurea – vicepreşedinţi, 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, Marian Sârbu, Aurelia Vasile, Gelu Vişan, 

Samoil Vîlcu, Iulian Vladu. 

 

  

  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

Victor Paul Dobre    Adrian Solomon 
 
 

 

 

 

 

Şef serviciu Elena Mesaroş     Întocmit, 

Consilier parlamentar Sorina Szabo 
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