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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 1 şi 2 iulie 2010 

 

 

În ziua de 1 iulie 2010, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

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

de zi: 

1. Propunere legislativă privind încadrarea în condiţii speciale a unor 

locuri de muncă din carierele de extracţie a lignitului prin lucrări 

miniere la zi - Pl-x 614/2009 

2. Propunere legislativă privind sistemul unitar de pensii publice - Pl-x 

249/2010 

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

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

Pl-x 289/2010 

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

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

Pl-x 342/2010. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  



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

Protecţiei Sociale  

- d-l Sorin Găman – director general, Ministerul Economiei, Comerţului şi 

Mediului de Afaceri 

- d-l Mircea Oancea – preşedinte Consiliul de Supraveghere a Sistemului 

de Pensii Private 

- d-l Mihai Bobocea – UGIR 

- d-l Marius Popescu – UGIR. 

 

Propunerea legislativă privind încadrarea în condiţii speciale a unor 

locuri de muncă din carierele de extracţie a lignitului prin lucrări miniere la 

zi - Plx 614/2009 a fost prezentată de către doamna Elena Anghel, 

consilier parlamentar, care a precizat că aceasta are ca obiect de 

reglementare încadrarea în condiţii speciale a unor locuri de muncă din 

carierele de extracţie a lignitului prin lucrări miniere la zi, avându-se în 

vedere condiţiile de muncă specifice, generate de mediul de muncă, 

efortul fizic, solicitarea nervoasă, temperaturile extreme, variaţiile de 

umiditate, variaţiile curenţilor de aer, zgomotul, pulberile mixte, care au 

impact major asupra stării de sănătate. 

Reprezentantul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a 

precizat că nu se susţine promovarea acestei iniţiative legislative întrucât 

stabilirea şi a altor locuri de muncă în condiţii speciale se face numai prin 

lege, în baza unor criterii şi metodologii prevăzute de Hotărârea 

Guvernului nr.1025/2003 privind metodologia şi criteriile de încadrare a 

persoanelor în locuri de muncă în condiţii speciale, cu modificările şi 

completările ulterioare, având ca termen, pentru îndeplinirea procedurilor 

şi criteriilor de încadrare în condiţii speciale, data de 30 iunie 2005. 

În finalul dezbaterilor s-a propus respingerea iniţiativei legislative. 

Cu unanimitate de voturi, propunerea de respingere a fost acceptată. 

 

Propunerea legislativă privind sistemul unitar de pensii publice - Plx 

249/2010 a fost prezentată de către doamna Elena Anghel, consilier 

parlamentar. 
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În cadrul discuţiilor, domnul deputat Cornel Ghiţă, în calitate de  

co-autor, propune respingerea iniţiativei legislative întrucât textul 

propunerii legislative este identic cu proiectul de Lege privind sistemul 

unitar de pensii publice, aflat în procedură legislativă, asupra căruia 

comisia noastră s-a pronunţat favorabil, printr-un raport cu 

amendamente. 

Supusă votului, propunerea de respingere a fost acceptată cu 

unanimitate de voturi. 

 

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 

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, actualizată 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. În finalul dezbaterilor s-a solicitat amânarea celor două iniţiative 

legislative şi prezentarea de către Comisia de Supraveghere a Sistemului 

de Pensii Private a unei informări privind rezultatele obţinute de fondurile 

de pensii private din administrarea activelor, în primele 24 de luni de 

funcţionare. 

Supusă votului, propunerea de amânare a fost acceptată cu 

majoritate de voturi (2 voturi împotrivă).  
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În ziua de 2 iulie 2010, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

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

proiectul de lege privind sistemul unitar de pensii publice – PLx 323/2010. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre i-a informat pe membrii 

comisiei că s-a aprobat solicitarea comisiei de prelungire a termenului de 

depunere al raportului până la data de 1 septembrie 2010. De asemenea, 

a precizat că asupra proiectului de lege au fost făcute unele amendamente 

de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, pentru corectarea 

unor erori materiale. 

  

Din numărul total al membrilor comisiei (19), în zilele de 1 şi 2 iulie 

2010 au absentat domnul deputat Ioan-Nelu Botiş şi doamna deputat 

Claudia Boghicevici (grup parlamentar PD-L) – delegaţie. 

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

Ioan Cindrea – vicepreşedinte, Adrian Solomon şi Kerekes Károly – 

secretari, Maria Eugenia Barna, Ioan Narcis Chisăliţă, Dorel Covaci, 

Cristina Elena Dobre, Florian-Daniel Geantă, Cornel Ghiţă, Ludovic Orban, 

Cristina-Ancuţa Pocora, Dan-Mircea Popescu, Vasile Silviu Prigoană, Nini 

Săpunaru, Marian Sârbu, Iulian Vladu – membri. 

 

  

  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Victor Paul Dobre    Adrian Solomon 

 

 

 

 

 

Şef serviciu,  
Consilier parlamentar Elena Mesaroş 

 Întocmit, 
 Consultant parlamentar Lidia Ana Vlădescu 
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