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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 14, 15, 16 şi 17 noiembrie 2011 

 

 

În ziua de 14 noiembrie 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 10.00 – 23.30, având pe 

ordinea de zi proiectul Legii asistenţei sociale – PLx 613/2011. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

• d-na Sulfina Barbu – Ministru, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale 

• d-l Nicolae Ivăşchescu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale 

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

Protecţiei Sociale  

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

Protecţiei Sociale 

• d-na Lăcrămioara Corcheş – director, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale 

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

 



În deschiderea lucrărilor, proiectul de lege a fost prezentat de către 

doamna ministru Sulfina Barbu. 

Domnia sa a precizat că Scopul prezentului proiect de lege este de a 

crea un cadru legal şi instituţional unitar şi coordonat prin care să se 

stabilească principiile şi regulile generale de acordare a măsurilor de 

asistenţă socială, precum şi criteriile de organizare şi funcţionare a 

sistemului în vederea asigurării condiţiilor adecvate pentru elaborarea şi 

respectarea politicilor publice sectoriale în domeniul asistenţei sociale. 

Principalele elemente de noutate cuprinse în proiectul de lege se 

referă la:  

- corelarea sistemului naţional de asistenţă socială cu modelele 

existente în alte state ale Uniunii Europene;  

- diminuarea şi limitarea dependenţei faţă de ajutorul acordat de 

stat prin participarea activă a persoanei sau familiei la programul 

de intervenţii individualizat;  

- construirea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi 

serviciilor sociale într-un pachet de măsuri corelate şi 

complementare;  

- simplificarea procedurilor administrative prin stabilirea unui 

singur punct de adresabilitate pentru depunerea cererilor şi 

instituirea unui formular unic de solicitare a beneficiilor de 

asistenţă socială. 

În timpul prezentării, doamna ministru a menţionat şi faptul că  prin 

legea asistenţei sociale se reduc prestaţiile sociale la nouă categorii, 

subliniind că în momentul de faţă există 54, precizând că în actuala 

legislaţie a constatat "suprapuneri" la această categorie, ce trebuie 

eliminate. 

În cadrul dezbaterilor generale, au luat cuvântul domnul deputat 

Dan Mircea Popescu şi domnul deputat Ioan Cindrea, din partea grupului 

parlamentar al PSD, doamna deputat Mariana Câmpeanu, din partea 

grupului parlamentar al PNL. 
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Domnul deputat Ioan Cindrea şi domnul deputat Dan Mircea 

Popescu au ţinut să prezinte câteva argumente pentru care grupul 

parlamentar al PSD nu va vota această lege. 

Domnul deputat Dan Mircea Popescu a criticat proiectul de lege 

spunând că acesta "se înscrie perfect" în politica dusă de Guvern, şi 

anume "statul capitulează în faţa pieţei". El a mai atras atenţia că doar 

2,04% este ponderea din PIB pentru cheltuielile cu asistenţa socială.  

De asemenea, domnul deputat a dorit să pună în discuţie 

prevederile art.3 alin.(1) al proiectului de lege, prin care “puterea nu face 

altceva decât să transpună legile economiei de piaţă la nivelul societăţii, la 

nivelul statului. Deşi aici, în opinia noastră, trebuie mult mai multă 

prudenţă, căci valorile sunt diferite, legile de funcţionare sunt diferite, 

obiectivele sunt diferite.” 

Domnul deputat Dan Mircea Popescu a precizat că Partidul Social 

Democrat nu poate concepe statul ca pe o societate comercială, unde 

concurenţa, eficienţa, profitul sunt determinante.  

„În viziunea noastră, stimaţi colegi, statul trebuie să fie expresia 

interesului general, valorile lui fundamentale fiind coeziunea socială, 

solidaritatea, responsabilitatea, binele comun. El trebuie să răspundă într-

un mod adecvat nevoilor cetăţenilor, altfel el este doar o formă fără fond. 

El trebuie să răspundă unui obiectiv general, respectiv dezvoltarea 

inclusivă şi o societate inclusivă.  

Oamenii nu sunt numai în competiţie unul cu celălalt, aşa cum 

dumneavoastră ne spuneţi prin acest articol. Nu, oamenii au şi o mare 

nevoie unul de celălalt. Iată de ce incluziunea, coeziunea socială, 

solidaritatea, binele comun sunt valorile pe care societatea, statul se 

bizuie ca pe nişte piloni.  

Prin tot ceea ce conţine acest articol, prin tot ceea ce puterea 

propune astăzi, prin acest proiect de lege, dumneavoastră săpaţi tocmai la 

baza acestor piloni, ce definesc statul, în general, şi statul social, în 

special. 

În lupta surdă dintre piaţă şi stat, aţi uitat tocmai ceea ce este 

esenţial: cetăţeanul român, cu viaţa lui, cu speranţele lui, cu idealurile lui, 
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cu năzuinţele lui de a trăi mai bine. Lucrurile sunt cu atât mai dramatice 

cu cât aici vorbim de persoanele cele mai vulnerabile din România: copii, 

vârstnici, persoane cu handicap.” 

În concluzie, se propune un amendament, la art.3 alin.(1), respectiv 

se propune eliminarea sintagmei „în subsidiar”.  

Alte argumente pentru care grupul parlamentar al PSD nu va vota 

această lege se referă, în primul rând, la faptul că statul se derobează de 

obligaţia constituţională de a asigura un nivel de trai şi protecţia socială 

corespunzătoare persoanelor aflate în nevoi sociale deosebite, apreciind că 

acest lucru nu se realizează fiindcă proiectul de lege prevede, încă din 

expunerea de motive, reducerea cu o treime a cheltuielilor statului, astfel 

că ponderea cheltuielilor cu asistenţa socială, va scădea, în 2012, de la 

2,86% la 2%. 

Domnul deputat Ioan Cindrea consideră că a reduce cu o treime, în 

condiţii de criză, cheltuielile pentru cei mai nevoiaşi oameni înseamnă a 

arunca povara crizei spre cei mai năpăstuiţi oameni: persoanele cu 

handicap, persoanele aflate în situaţii de risc social deosebit. 

Tot legat de resursa financiară, domnul deputat menţionează că se 

transferă nejustificat obligaţia statului de a finanţa cheltuielile de asistenţă 

socială spre autorităţile locale, fără să se rezolve şi un transfer de fonduri 

la nivelul autorităţilor locale cu această destinaţie. Neasigurarea acestor 

resurse lasă această lege, la nivelul autorităţilor locale, fără resurse 

financiare necesare finanţării prestaţiilor şi serviciilor sociale.  

Al doilea argument prezentat se referă la faptul că se vorbeşte în 

lege de un indicator social de referinţă. În mod normal, acest indicator 

social de referinţă ar trebui fundamentat pe un set de indicatori economici 

şi sociali, care să demonstreze că acea sumă (în prezent, 500 lei) ajunge 

unui om aflat într-o situaţie de risc social deosebit pentru a se întreţine 

singur la preţurile de astăzi. Or, acest lucru nu se face în Legea asistenţei 

sociale. Se face trimitere la o lege de asigurări sociale, la Legea 

asigurărilor de şomaj, ceea ce este inadmisibil; pe lângă faptul că 

indicatorul nu este fundamentat, nici acolo, nici aici, se face, într-o lege de 

asistenţă socială, o legătură nepermisă cu o lege de asigurare socială. 
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În al treilea rând, s-a precizat că se condiţionează acordarea 

ajutoarelor persoanelor aflate în situaţii de risc social de situaţia materială 

a familiei din care provin. Domnia sa, şi grupul parlamentar din care face 

parte, consideră că nu este normal ca unui om aflat într-o situaţie, spre 

exemplu, de handicap grav, să-i condiţionezi ajutorul de care are nevoie 

să se întreţină singur, de venitul familiei. “Este inadmisibil, se încalcă 

toate convenţiile încheiate de România, convenţiile internaţionale la care 

suntem parte, şi principiile de organizare a sistemelor de asistenţă socială 

din Uniunea Europeană. Această condiţionare a ajutorului social de venitul 

familiei este incorectă. Scopul ajutorului social este să asigurăm 

integrarea socială şi economică a persoanei care are nevoi sociale, iar 

aceasta  să reuşească să se întreţină singură.” 

Al patrulea argument prezentat: această lege presupune schimbarea 

a peste 15 legi şi alte acte normative într-un timp scurt. Domnul deputat 

Ioan Cindrea apreciază că s-a forţat această lege pentru ca să poată 

depune actuala putere proiectul de buget, cu cheltuielile de asistenţă 

socială reduse cu o treime. “Schimbarea masivă a legislaţiei în domeniul 

social, a legii de bază, a 16 legi subsecvente, a tuturor hotărârilor şi 

ordinelor de ministru este o aventură legislativă care pune în pericol 

interesul cetăţeanului, interesul persoanelor cărora se adresează această 

lege.” 

Ultimul argument se referă la neluarea în considerare a 

amendamentelor depuse din partea Opoziţiei, prin care s-a încercat să se 

repare această lege, atât pe lucruri fundamentale, cât şi pe probleme de 

fond şi formă.  

Doamna deputat Mariana Câmpeanu a arătat că diminuarea sărăciei, 

care ar trebui să fie o prioritate pentru Guvern, nu este unul dintre 

obiectivele acestei legi. Domnia sa a mai subliniat că prin acest proiect de 

lege nu este reglementată finanţarea sistemului.  

Doamna deputat Mariana Câmpeanu a spus că, încă din expunerea 

de motive, se desprinde premisa care a stat la baza întregii filozofii a 

acestei legi: statul nu este responsabil de bunăstarea fiecărui individ, 

apreciind că este suficient să fie citite primele rânduri din art.3 din lege, 
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care spun că "responsabilitatea privind dezvoltarea propriilor capacităţi de 

integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de 

dificultate revin fiecărei persoane, precum şi familiei acesteia". Ca atare, 

statul nu are nici o responsabilitate; el crează doar nişte oportunităţi unde 

să se exprime situaţia persoanei respective şi s-o rezolve familia cum o fi 

ştiind ea.  

Doamna deputat consideră că “aceasta nu este o întâmplare, este 

un proces continuu al Guvernului Boc de dereglementare în domeniul 

protecţiei sociale, pentru că tot timpul a creat confuzie în societate, aşa 

cum se crează şi prin această lege, inclusiv în expunerea de motive, 

amestecând drepturile de asigurări sociale, pensii sau asigurări de şomaj, 

sau de sănătate, cu drepturile reparatorii pentru veterani, deţinuţi politici 

şi cu ajutoarele sociale. Un fel de talmeş-balmeş. Scopul modificării legii 

este foarte clar: este acela de a scădea cheltuielile bugetare cu asistenţa 

socială, şi nu combaterea sărăciei, în condiţiile în care indicele sărăciei 

culminează în acest an şi a atins un maxim istoric, respectiv 46% din 

populaţie se află în categoria oamenilor săraci.  

Prezenta lege se subscrie strategiei de reformă în domeniul 

asistenţei sociale, aşa cum scrie şi în expunerea de motive. De altfel, toate 

reformele Partidului Democrat Liberal au avut acest unic scop: să taie! 

Atât şi nimic mai mult. De aceea se spune clar că trebuie să scadă 

ponderea cheltuielilor cu asistenţă socială de la 2,86% la 2%.  

Doamna deputat Mariana Câmpeanu a afirmat că “principiul 

solidarităţii sociale, la nivel social, dispare, rezultând o rezolvare neunitară 

a problemei asistenţei sociale în România, cu diferenţe clare între localităţi 

sărace şi localităţi bogate, între persoane sărace şi persoane bogate. 

De asemenea, secţiunea dedicată asistenţei sociale a persoanei cu 

dizabilităţi, din acest proiect de lege, elimină orice urmă de egalitate de 

şanse între aceste persoane şi cetăţenii României aflaţi în deplină 

validitate psiho-senzorială, reprezentând un act de discriminare revoltător 

şi o tentativă de dependenţă a persoanelor cu dizabilităţi faţă de serviciile 

vagi sau inexistente, sau faţă de bunul plac al familiei, chiar. De aceea, 

am propus ca acest capitol să fie eliminat şi să se creeze o lege specială 
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sau să se modifice legea aflată la ora actuală în vigoare, în aşa fel încât să 

se rezolve problemele persoanelor cu dizabilităţi, să li se redea onoarea şi 

să se creze premisa integrării lor în societate. 

Susţinem, ca şi toată legislaţia europeană, de altfel, că o persoană 

cu venituri mai mari nu poate fi discriminată de o persoană cu venituri mai 

mici şi cu acelaşi tip de handicap, aşa cum este prevăzut în lege, între 

venit şi compensarea socială a handicapului nefiind nici o legătură. 

Este o lege care, dacă se va aplica, va duce la noi măsuri dure 

împotriva celor care au venituri foarte mici, a celor care, în această iarnă, 

sunt oricum loviţi deja de faptul că s-au eliminat subvenţiile la căldură. 

Este, de altfel, un lucru foarte cert, noul act normativ mai mult 

defavorizează decât ajută categoriile sociale vulnerabile.” 

În concluzie, doamna deputat apreciază că proiectul de lege propus 

de Guvern nu aduce nimic nou pe linia asistenţei sociale, nefiind altceva 

decât un pretext de a diminua asistenţa socială, dar şi sprijinul, şi aşa 

redus, de care se bucură săracii României. 

 În cadrul dezbaterilor pe articole au luat cuvântul atât membrii 

comisiei, respectiv autorii amendamentelor, cât şi reprezentanţii 

Guvernului, care au prezentat argumentele pro şi contra modificărilor 

propuse. 

Domnul deputat Adrian Solomon a propus un amendament, la art.6 

lit.b), referitor la definirea anchetei sociale. Domnia sa a precizat că un 

punct esenţial este că această anchetă socială nu se poate face de orice 

personal sau personal din cadrul unei instituţii, fie autoritate locală, fie 

instituţii de specialitate; ea trebuie făcută de un asistent social. “De fapt, 

în finalul alineatului am introdus obligativitatea ca această anchetă să se 

efectueze de un asistent social, considerând că demonstrează 

profesionalism, evită cazurile sociale frauduloase şi că ştie ceea ce face şi 

prezintă responsabilitate, fiindcă se acordă nişte drepturi băneşti şi 

bineînţeles şi se asigură întreg procesul de integrare socio-profesională a 

persoanei aflate într-o situaţie de risc social deosebit. Aceasta presupune 

la nivelul fiecărei primării cel puţin un asistent social care, în mod 

profesionist, să-şi facă treaba şi să întocmească aceste anchete.” Domnia 
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sa apreciază că este normal ca într-o lege cadru să se instituie un principiu 

corect, legal şi necesar, acela că ancheta trebuie făcută de organe de 

specialitate, şi nu de persoane care habar nu au ce e aceea o anchetă. 

Doamna deputat Mariana Câmpeanu a insistat şi domnia sa asupra 

acestui aspect, precizând că amendamentul propus nu are nici un 

impediment asupra bugetului şi că nu trebuie, mâine, într-o primărie 

neapărat angajat un asistent social, aşa cum nu s-a făcut de trei ani de 

zile.  

În cadrul discuţiilor, domnul deputat Ioan Cindrea a insistat asupra 

unui amendament, la art.9, care se referă la acei beneficiari de ajutor 

social care refuză un loc de muncă. Nu se face distincţie între refuzul 

justificat şi nejustificat, iar domnia sa a propus să se clarifice aceste 

aspecte, respectiv penalizarea beneficiarului de asistenţă socială în cazul 

unui refuz nejustificat, cazul în care se consideră nejustificat refuzul de loc 

de muncă sau curs de calificare cu asigurarea unui loc de muncă. “Este 

vorba de distanţă, este vorba de posibilităţi de navetă, fiindcă ne putem 

trezi, în aplicarea legii, la un abuz din partea celor care aplică această 

lege, să ofere un loc de muncă la 100 de kilometri unui beneficiar de 

ajutor social, beneficiar care se află în imposibilitatea de a face navetă şi 

să meargă la locul de muncă. Propunerea noastră are ca justificare 

prevenirea unor abuzuri sau reaua-credinţă din partea administraţiei. Am 

făcut această diferenţiere şi sancţionare numai în cazul unui refuz 

nejustificat.” 

În cadrul dezbaterilor pe articole au fost prezentate amendamentele 

depuse asupra fiecărui articol în parte. De asemenea, au fost prezentate 

argumentele de susţinere, de către iniţiatori, şi punctul de vedere al 

Guvernului asupra acestora. 

Supuse votului, o parte a amendamentelor au fost admise, iar 

celelalte au fost respinse. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 14 

voturi pentru şi 13 voturi împotrivă, adoptarea proiectului de lege cu 

amendamente, admise şi respinse. Toate amendamentele se regăsesc în 

raportul comisiei. 
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În ziua de 15 noiembrie 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 11.45 – 12.30, având pe 

ordinea de zi proiectul proiectul Legii asistenţei sociale – PLx 613/2011. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri a participat doamna Sulfina Barbu, ministrul muncii, 

familiei şi protecţiei sociale. 

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a precizat că proiectul a fost 

retrimis la comisie de la plen, pentru discutarea art.135 alin.(4), referitor 

la modul de alocare a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de 

stat pentru finanţarea serviciilor sociale. 

Domnul preşedinte a subliniat că retrimiterea a fost solicitată de 

comitetul liderilor grupurilor parlamentare, la propunerea domnului 

deputat Mircea Duşa, care a ridicat o problemă legată de asigurarea 

finanţării administraţiilor locale în vederea susţinerii asistenţei sociale. 

Domnul deputat Mircea Duşa a precizat faptul că prin proiectul de lege, în 

forma prezentată iniţial, se doreşte transferarea asistenţei sociale la 

administraţia locală, cu încălcarea principiului prevăzut de lege că nu se 

asigură fondurile necesare pentru ca administraţia locală să poată face 

aceste plăţi. 

În cadrul dezbaterilor, membrii comisiei şi-au exprimat punctele de 

vedere asupra celor propuse, iar în urma finalizării discuţiilor s-a prous 

adoptarea alin.(4) al art.135 cu un amendament şi întocmirea unui raport 

suplimentar, în sensul adoptării unei prevederi exprese pentru alocarea 

sumelor, în vederea susţinerii asistenţei sociale de către administraţiile 

locale. 

Supus votului, raportul suplimentar a fost adoptat de membrii 

comisiei cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă şi o abţinere). 
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În ziua de 16 noiembrie 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie 

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

ordine de zi: 

1. Întâlnirea membrilor comisiei cu domnul Nicolae Dantes Bratu, 

Inspector general de Stat, Inspecţia Muncii 

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

nr.1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor 

categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor 

acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar - PLx 103/2010 

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

nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului 

rece - PLx 555/2011 

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

nr.59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor 

prevăzute la art.1 lit.c) - h) din Legea nr.119/2010 privind stabilirea 

unor măsuri în domeniul pensiilor - PLx 563/2011 

5. Propunere legislativă privind completarea alin.(3) al art.76 din Legea 

nr.215/2001 - Plx 553/2011 

6. Proiect de Lege privind statutul personalului de specialitate din cadrul 

instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea - PLx 

562/2011 

7. Proiect de Lege pentru corelarea unor reglementări privind facilităţile 

de călătorie, corespunzător noilor categorii de trenuri - PLx 582/2011 

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

privind reforma în domeniul sănătăţii - PLx 594/2011. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Nicolae Dantes Bratu – Inspector General de Stat, Inspecţia Muncii 

- d-na Doina Pârcălabu – preşedinte, Casa Naţională de Pensii Publice 
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- d-na Irina Alexe – şef departament, Ministerul Administraţiei şi 

Internelor 

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

Sociale  

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

- d-na Ioana Hanganu – consilier, Ministerul Finanţelor Publice 

- d-l Claudiu Dumitrescu – şef serviciu, Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii. 

 

În debutul şedinţei, a avut loc o întâlnire a membrilor comisiei cu 

domnul Nicolae Dantes Bratu, Inspector general de Stat în cadrul  

Inspecţiei Muncii. 

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre i-a dat cuvântul domnului 

deputat Kerekes Karoly, secretar al comisiei. 

Domnia sa i-a informat pe membrii comisiei şi pe invitaţi că în 

perioada 8 – 11 noiembrie 2011 a avut loc o întâlnire a membrilor comisiei 

cu membrii comisiei omoloage din Cehia.  

Întâlnirea a avut loc la Praga şi, pe lângă parlamentarii cehi, a 

participat ambasadorul României. În cadrul discuţiilor au fost prezentate 

câteva probleme ridicate de românii din jurul localităţii Plzen, referitor la 

contractele de muncă. 

Domnul deputat Adrian Solomon şi domnul deputat Nini Săpunaru, 

care au făcut parte din delegaţia comisiei noastre, au luat cuvântul şi au 

detaliat problema pusă în discuţie. 

Astfel, domnul deputat Adrian Solomon a spus că firma de recrutare 

din România întocmeşte contractul de muncă în limba cehă şi negociază 

un salariu de 1000 euro, însă, când ajung acolo, muncitorii români află că 

de fapt suma este exprimată în coroane, ceea ce înseamnă mai puţin de 

jumătate din suma promisă. Domnia sa consideră că un control mai 

riguros asupra contractelor întocmite ar fi bine-venit, dar şi asupra 

firmelor de recrutare din Cehia. 

Domnul Inspector general de stat Dantes Bratu a zis că majoritatea 

persoanelor care au probleme au plecat pe cont propriu şi nu prin firme 
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autorizate. Aceste firme de recrutare sunt verificate la nivelul agenţiilor 

teritoriale de muncă în ceea ce priveşte respectarea dispoziţiilor Legii 

nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în 

străinătate. 

 Domnul deputat Nini Săpunaru a apreciat că aceste cazuri ar trebui 

rezolvate punctual, fiecare în parte. La nivel de ambasadă nu pot fi 

rezolvate toate, având în vedere atât natura atribuţiilor personalului 

ambasadei, cât şi numărul mare de situaţii conflictuale apărute. Domnia 

sa  consideră că din cele 200 de cazuri cunoscute, nu toţi au plecat pe 

cont propriu, iar majoritatea celor care au probleme în Cehia sunt cu 

contract de muncă. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre i-a solicitat domnului inspector 

general de stat să discute această problemă cu omologul ceh în cadrul 

întâlnirii inspectorilor de muncă din ţările membre ce va avea loc în viitorul 

apropiat în Polonia şi, după această întâlnire, să informeze Comisia pentru 

muncă asupra discuţiilor şi măsurilor preconizate pentru rezolvarea 

acestor probleme. 

 În continuare, au fost prezentate câteva probleme punctuale legate 

de programul Revisal utilizat în cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă, 

precum şi unele sesizări transmise printr-un memoriu, referitor la plata 

orelor suplimentare şi acordarea de timp liber corespunzător.  

 Domnul Inspector general de stat Dantes Bratu a precizat că va va 

analiza cele transmise şi va comunica membrilor comisiei un punct de 

vedere. 

 

 Dezbaterile asupra proiectelor aflate pe ordinea de zi au fost 

amânate, la solicitarea membrilor comisiei. 
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În ziua de 17 noiembrie 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie 

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

de zi studiu individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe 

agenda de lucru a comisiei din săptămâna următoare. 

 

 Din numărul total al membrilor comisiei (27), în ziua de 14 

noiembrie 2011 au absentat domnul deputat Nicolae Bănicioiu (grup 

parlamentar PSD), domnul deputat Ioan Narcis Chisăliţă (grup 

parlamentar PSD), domnul deputat Marian Sârbu (grup parlamentar 

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

deputat Ludovic Orban (grup parlamentar PNL), doamna deputat Ileana 

Cristina Dumitrache (grup parlamentar PSD), între orele 18.00 – 23.00, 

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

14.00 – 18.30. 

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

Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Nicolae Bănicioiu (grup 

parlamentar PSD) a participat domnul deputat Florin Cristian Tătaru, în 

locul domnului deputat Ludovic Orban (grup parlamentar PNL) a participat 

domnul deputat Horia Cristian, în locul domnului deputat Ioan Narcis 

Chisăliţă (grup parlamentar PSD) a participat, între orele 16.00 – 17.30 a 

participat domnul deputat Ion Burnei, iar între orele 17.30 – 23.00 a 

participat domnul deputat Victor Cristea, în locul doamnei deputat Ileana 

Cristina Dumitrache (grup parlamentar PSD) a participat, între orele 16.30 

– 18.00 doamna deputat Sonia Drăghici, în locul domnului deputat 

deputat Marian Sârbu (grup parlamentar Progresist) a participat, între 

orele 16.00 – 18.30, domnul deputat Eugen Nicolicea, iar între orele 18.30 

– 23.00, a participat domnul deputat Claudiu Ţaga, în locul domnului 

deputat Gelu Vişan (grup parlamentar PD-L) a participat, între orele 16.00 

– 17.00, doamna deputat Sulfina Barbu, între orele 17.00 – 17.30 a 

participat domnul deputat Mircea Toader, iar între orele 17.30 – 18.30 a 

participat domnul deputat Liga Dănuţ, în locul domnului deputat Vasile 

Silviu Prigoană (grup parlamentar PD-L) a participat, între orele 18.30 – 
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20.00 doamna deputat Sulfina Barbu, între orele 20.00 – 23.00 a 

participat domnul deputat Arghir 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, Pál Árpád, Cristina-Ancuţa Pocora, 

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

Săpunaru, Aurelia Vasile, Samoil Vîlcu, Iulian Vladu. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (27), în ziua de 15 

noiembrie 2011 au absentat domnul deputat Daniel Ionuţ Bărbulescu 

(grup parlamentar PD-L), domnul deputat Florian Daniel Geantă (grup 

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

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

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

Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Daniel Ionuţ Bărbulescu 

(grup parlamentar PD-L) a participat doamna deputat Cristina Dobre, în 

locul domnului deputat Florian Daniel Geantă (grup parlamentar PD-L) a 

participat doamna deputat Sulfina Barbu, în locul domnului deputat Gelu 

Vişan (grup parlamentar PD-L) a participat domnul deputat Marius 

Gondor. 

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, Ioan-Nelu Botiş, 

Mariana Câmpeanu, Dorel Covaci, Ileana Cristina Dumitrache, Cornel 

Ghiţă, Ludovic Orban, Pál Árpád, Cristina-Ancuţa Pocora, Dan-Mircea 

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

Marian Sârbu, Aurelia Vasile, Samoil Vîlcu, Iulian Vladu. 
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Din numărul total al membrilor comisiei (27), în zilele de 16 şi 17 

noiembrie 2011 a absentat 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, 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, 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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