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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

PROCES-VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din 8, 9 şi 10 martie 2011 

 

 

În ziua de 8 martie 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 14.30, având următoarea 

ordine de zi: 

1. Propunere legislativă privind participarea forţelor armate la operaţii în 

afara teritoriului statului român - Plx 59/2011 

2. Proiect de Lege privind organizarea şi funcţionarea Departamentului 

pentru Lupta Antifraudă - PLx 71/2011. 

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l col. Claudiu Toma – şef secţie, Ministerul Apărării Naţionale 

- d-l col. Mircea Gologan – şef birou, Ministerul Apărării Naţionale. 

 

Propunerea legislativă privind participarea forţelor armate la operaţii 

în afara teritoriului statului român - Plx 59/2011 a fost prezentat de către 

domnul col. Claudiu Toma, din partea Ministerului Apărării Naţionale, care 

a precizat că obiectul de reglementare se referă la stabilirea cadrului 

normativ privind participarea forţelor armate la operaţii în afara teritoriului 

statului român.  

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11774
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11774


De asemenea, domnia sa a precizat că elementele de noutate ale 

acestei iniţiative legislative, dispoziţii asupra cărora s-a pronunţat 

Ministerul Apărării Naţionale şi pe care Guvernul le agrează, se referă la: 

- extinderea participării la operaţiile în afara teritoriului naţional şi a 

altor instituţii ale sistemului de apărare, în afară de Ministerul 

Apărării Naţionale; 

- fondurile necesare participării forţelor armate, care se asigură de la 

bugetul de stat prin bugetele instituţiilor trimiţătoare; 

- planificarea şi trimiterea în operaţii, care se fac de către Consiliul 

Suprem de Apărare a Ţării, la propunerea M.Ap.N.; 

- operaţiunile la care participă forţele armate, precizându-se tipurile 

de mandat sub care se desfăşoară operaţiile, respectiv sub 

conducerea NATO, UE, mandat ONU, OSCE sau în cadrul coaliţiilor; 

- acordurile tehnice încheiate, care se fac prin hotărâre a Guvernului 

şi transferul de autoritate, care se realizează de către M.Ap.N. prin 

propriul Stat Major General şi reprezintă acţiunea prin care România 

predă controlul la nivel operaţional comandantului care va prelua 

conducerea operaţională; 

- selecţionarea, încadrarea şi unele drepturi ale personalului, care se 

fac pe baza criteriilor şi metodologiei stabilite prin ordin al 

ministrului apărării naţionale. În privinţa drepturilor, personalul 

militar şi civil beneficiază de un concediu suplimentar de 2,5 zile 

pentru fiecare lună de prezenţă în zona de operaţii, drepturi salariale 

potrivit prevederilor legale în vigoare asigurate de M.Ap.N., 

decontare a cheltuielilor de transport la fiecare 6 luni etc. 

În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 

invitaţii. S-a solicitat, de către domnul deputat Ioan Cindrea, amânarea 

discuţiilor şi prezenţa iniţiatorului, însă membrii comisiei au hotărât 

continuarea dezbaterilor întrucât iniţiatorul se află la dezbaterea aceluiaşi 

proiect de act normativ în comisia de fond, iar comisia noastră este 

sesizată doar cu avizarea acestui proiect de act normativ. De asemenea, 

s-a avut în vedere şi faptul că iniţiativa legislativă este la Camera 

Deputaţilor în calitate de primă Cameră sesizată. 
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În finalul discuţiilor s-a propus avizarea favorabilă a propunerii 

legislative. Totodată, membrii comisiei au precizat că în cadrul comisiei de 

fond ar trebui să se ţină cont de observaţiile şi propunerile cuprinse în 

tabelul anexat punctului de vedere al Guvernului. 

Supusă votului, propunerea a fost acceptată cu majoritate de voturi 

(un vot împotrivă şi 2 abţineri). 

 

Dezbaterea proiectului de Lege privind organizarea şi funcţionarea 

Departamentului pentru Lupta Antifraudă - PLx 71/2011 a fost amânată, 

întrucât nu au fost prezenţi la dezbateri reprezentanţii Guvernului. 

 

În ziua de 9 martie 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 respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.86/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare 

pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru 

plata energiei termice - PLx 680/2010 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 

republicată - Plx 697/2010 

3. Propunere legislativă privind acordarea tichetelor pentru cultură şi sport 

- Plx 704/2010 

4. Propunere legislativă privind acordarea tichetelor pentru carte  

- Plx 705/2010 

5. Propunere legislativă privind reglementarea raporturilor de muncă a 

zilierilor - Plx 737/2010 

6. Propunere legislativă pentru modificarea Poziţiei 11 din Anexa nr.1-LISTA 

instituţiilor şi autorităţilor publice înfiinţate prin lege, ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului şi rdonanţa Guvernului, supuse reorganizării, la 

Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii 

publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri 
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şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar 

Internaţional - Plx 759/2010 

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

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

787/2010 

8. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.330/2009 privind 

salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice - Plx 

34/2011 

9. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.330/2009 privind 

salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice - Plx 

35/2011. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

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

şi Protecţiei Sociale  

- d-na Irina Cajal – Subsecretar de Stat, Ministerul Culturii şi 

Patrimoniului Naţional 

- d-l Mircea Oancea – preşedinte, Comisia de Supraveghere a 

Sistemului de Pensii Private 

- d-na Corona Rădulescu – director, Comisia de Supraveghere a 

Sistemului de Pensii Private 

- d-na Gheorghiţa Toma – director, Ministerul Finanţelor Publice 

- d-na Aurelia Ivanovici – consilier, Ministerul Finanţelor Publice 

- d-l Radu Minea – membru Consiliul Economic şi Social. 

 

În deschiderea lucrărilor, domnul preşedinte Victor Paul Dobre a 

prezentat noua componenţă a comisiei, precizând că s-a diminuat numărul 

membrilor la 27 şi că din componenţa comisiei nu mai fac parte domnul 

deputat Lucian Nicolae Bode, domnul deputat Mircea Duşa, domnul 

deputat Gheorghe Tinel şi doamna deputat Mihaela Stoica. De asemenea, 
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a precizat că, începând de azi, domnul deputat Daniel Ionuţ Bărbulescu 

este membru al comisiei, din partea grupului parlamentar al PD-L. 

 

Referitor la proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.86/2010 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de 

ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei 

pentru plata energiei termice - PLx 680/2010, domnul preşedinte Victor 

Paul Dobre a precizat că acesta a fost retrimis comisiei de către plenul 

Camerei Deputaţilor, în vederea reexaminării. 

Proiectul a fost prezentat de către domnul Nicolae Ivăşchescu, 

Secretar de Stat în cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, 

care a precizat că Guvernul susţine proiectul de lege cu unele observaţii şi 

propuneri, care vor fi prezentate punctual, la dezbaterea pe articole. 

În cadrul discuţiilor s-a propus amânarea dezbaterilor pentru a fi 

distribuite tuturor deputaţilor observaţiile prezentate de către 

reprezentantul Guvernului, precum şi forma adoptată anterior de comisie. 

Supusă votului, propunerea de amânare a fost acceptată cu 

unanimitate de voturi. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată -

Plx 697/2010, a fost prezentată de către domnul deputat Nini Săpunaru, 

domnia sa precizând că este unul dintre iniţiatori.  

Domnia sa a precizat că obiectul de reglementare se referă la 

modificarea Legii nr.17/2000, pentru îmbunătăţirea condiţiilor de îngrijire 

a persoanelor vârstnice prin intermediul căminelor sau a altor instituţii 

specializate. În acest context, domnul deputat precizează că s-au introdus 

prevederi pentru stimularea finanţării în parteneriat public-privat a 

construcţiei/modernizării/reabilitării căminelor pentru persoane vârstnice. 

De asemenea, domnia sa consideră că transformarea spitalelor care se 

desfiinţează, potrivit prevederilor legale existente, în cămine pentru 
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persoane vârstnice, respectiv secţiile de boli cronice, va îmbunătăţi 

condiţiile de îngrijire a celor care suferă de astfel de boli. 

În cadrul discuţiilor, s-a propus amânarea dezbaterilor întrucât un 

alt iniţiator al propunerii legislative doreşte să fie prezent la dezbateri. 

Supusă votului, propunerea de amânare a fost acceptată cu unanimitate 

de voturi.  

 

Propunerea legislativă privind acordarea tichetelor pentru cultură şi 

sport - Plx 704/2010 a fost prezentată de către domnul Decebal Stănescu, 

expert parlamentar, care a precizat că obiectul de reglementare se referă 

la acordarea unor tichete pentru cultură şi sport. Potrivit proiectului de act 

normativ, angajatorii care încadrează personal prin încheierea unui 

contract individual de muncă pot acorda, în condiţiile legii, bonuri de 

valoare, denumite tichete pentru cultură şi sport. Acestea pot fi utilizate 

pe o perioadă de un an de la data emiterii, pentru finanţarea costurilor 

parţiale ale accesului la manifestări culturale şi sportive, vor avea acelaşi 

statut fiscal ca şi tichetele de masă şi vor avea o valoare egală cu cea a 

tichetelor de vacanţă, respectiv echivalentul a 6 salarii minime garantate 

în plată, pentru un salariat. 

Se preconizează că iniţiativa va avea ca efect recuperarea capacităţii 

de muncă a salariatului, creşterea productivităţii muncii acestuia şi 

motivarea acestuia pentru a-şi menţine calitatea de salariat în respectiva 

instituţie, ceea ce va genera stabilitate şi eficienţă mărită la nivelul 

sectorului privat şi, în special, în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii. 

Reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice au precizat că 

Guvernul nu susţine promovarea acestei iniţiative legislative întrucât 

generează cheltuieli suplimentare la bugetul de stat şi la bugetele locale 

care, în această conjunctură economică, nu pot fi suportate. De 

asemenea, deductibilitatea la calculul impozitului pe venit a tichetelor nu 

poate fi susţinută, întrucât sediul materiei privind impunerea veniturilor 

realizate de persoanele fizice este Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, 

cu modificările şi completările ulterioare. 
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În cadrul dezbaterilor pe articole au fost prezentate amendamentele 

din avizul Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, 

care, în urma votului, au fost respinse, întrunind doar 5 voturi pentru. 

Supusă votului per ansamblu, propunerea legislativă a întrunit 7 

voturi pentru şi restul împotrivă. Urmare acestui vot, propunerea 

legislativă a fost respinsă.  

 

Propunerea legislativă privind acordarea tichetelor pentru carte - Plx 

705/2010 a fost prezentată de către doamna Elena Anghel, consilier 

parlamentar, care a precizat că obiectul de reglementare se referă la 

acordarea de către angajatori, a unor bonuri de valoare, denumite tichete 

pentru carte. Se preconizează că acestea vor fi suportate integral de 

angajator, iar sumele corespunzătoare acestora vor fi deductibile la 

calculul impozitului pe venit, în limita a 100 euro pentru fiecare angajat, 

pe an calendaristic. 

 Reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice au precizat că nu 

susţin promovarea acestei iniţiative legislative întrucât iniţiatorii nu au 

avut în vedere impactul financiar asupra bugetului general consolidat, care 

este de aproximativ 571 milioane lei. Acordarea de regimuri fiscale 

preferenţiale înseamnă în fapt o sarcină fiscală mai mare pentru 

contribuabilii care nu sunt vizaţi de aceste măsuri şi, totodată, încalcă 

dispoziţiile Constituţiei României, republicată, referitoare la justa aşezare 

a sarcinilor fiscale. 

Reprezentantul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional a 

precizat că, din punctul de vedere al acestui minister, iniţiativa legislativă 

este importantă, însă, din punct de vedere financiar şi fiscal nu poate fi 

susţinută. 

În cadrul dezbaterilor pe articole au fost prezentate amendamentele 

din avizul Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, 

care, în urma votului, au fost respinse, întrunind doar 8 voturi pentru. 

Supusă votului per ansamblu, propunerea legislativă a întrunit 7 

voturi pentru şi restul împotrivă. Urmare acestui vot, propunerea 

legislativă a fost respinsă.  
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Propunerea legislativă privind reglementarea raporturilor de muncă 

a zilierilor - Plx 737/2010 a fost amânată, la solicitarea domnului deputat 

Karoly Kerekes, domnia sa precizând că iniţiatorii nu pot fi prezenţi la 

această şedinţă, dar că doresc să participe la dezbateri. De asemenea, 

domnia sa a precizat că se află în procedură legislativă un proiect de lege 

cu acelaşi obiect de reglementare şi, din punct de vedere tehnic, acestea 

trebuie conexate. Supusă votului, propunerea de amânare a fost 

acceptată cu unanimitate de voturi.  

 

Propunerea legislativă pentru modificarea Poziţiei 11 din Anexa nr.1-

LISTA instituţiilor şi autorităţilor publice înfiinţate prin lege, ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului şi rdonanţa Guvernului, supuse reorganizării, la Legea 

nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, 

raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi 

respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar 

Internaţional - Plx 759/2010 a fost prezentată de către doamna Monica 

Rallu Curta, expert parlamentar. 

Domnia sa a precizat că obiectul de reglementare se referă la 

modificarea poziţiei 11 din Anexa nr.1 la Legea nr.329/2009, în sensul 

diminuării reducerii de posturi ale Comisiei Naţionale pentru Controlul 

Activităţilor Nucleare (CNCAN) cu 18. Astfel, practic, numărul maxim de 

posturi aprobat pentru această instituţie, s-ar majora cu 18 posturi, de la 

103, exclusiv preşedintele, la 121, exclusiv preşedintele. 

În cadrul discuţiilor, doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora a dorit 

să precizeze că în cadrul Comisiei pentru egalitate a avut loc o audiere a 

preşedintelui CNCAN, în care au fost prezentate o serie de materiale şi 

documentaţii referitoare la problemele pe care le are această instituţie 

strategică, în special problemele de personal. Astfel, domnia sa a precizat 

că din cele afirmate în cadrul audierii a reieşit că s-au făcut concedieri pe 

lângă lege şi că această comisie are nevoie totuşi de aceşti specialişti, cu 

atât mai mult cu cât CNCAN-ul are o activitate diversificată. În 

completarea celor spuse, doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache a 
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precizat că reprezentanţii CNCAN au sugerat creşterea numărului de 

personal pentru a funcţiona optim.  

Reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi 

Ministerului Finanţelor Publice au precizat că Guvernul nu susţine această 

iniţiativă legislativă întrucât măsurile de reorganizare a autorităţilor şi 

instituţiilor publice, prevăzute în Anexele nr.1 şi 2 din Legea nr.329/2009 

şi-au produs efectul prin adoptarea, în temeiul art.5 alin.(5) din această 

lege, a unor hotărâri ale Guvernului, şi nu prin aplicarea directă a 

dispoziţiilor legii. În ceea ce priveşte CNCAN, reorganizarea dispusă prin 

prevederea acestei instituţii, la nr.crt.11 din Anexa nr.1, şi-a produs deja 

efectul prin adoptarea Hotărârii Guvernului nr.1535/2009, în baza căreia 

numărul maxim de posturi a fost stabilit la 103, exclusiv preşedintele, 

acest act normativ intrând în vigoare la 15.12.2009, nemaifiind modificat 

ulterior. 

Pentru stabilirea numărului de posturi nu se va putea avea în vedere 

numărul de posturi al CNCAN la data intrării în vigoare a Legii 

nr.329/2009, ci numai numărul de posturi al acestei instituţii la data 

intrării în vigoare a actului modificator, respectiv Hotărârea Guvernului 

nr.1535/2009. În aceste condiţii, o nouă măsură de reorganizare a 

instituţiei nu poate fi realizată doar prin modificarea Anexei nr.1 la Legea 

nr. 329/2009, fiind necesar să se prevadă, în propunerea legislativă, 

printr-un articol distinct, obligaţia Guvernului de a adopta o hotărâre 

pentru punerea în aplicare a noii măsuri de reorganizare. 

Un alt motiv pentru care nu se poate susţine promovarea iniţiativei 

legislative se referă la faptul că aceasta ar genera cheltuieli suplimentare 

în bugetul de stat, în sumă de circa 734,4 mii lei la nivel de an, iar 

iniţiatorii nu precizează sursele financiare necesare aplicării măsurilor 

propuse, încălcându-se astfel dispoziţiile art.138 alin.(5) din Constituţia 

României, republicată şi ale art.15 alin.(1) din Legea nr.500/2002 privind 

finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

În urma dezbaterilor pe articole, propunerea legislativă a fost 

supusă votului, întrunind 9 voturi pentru şi restul împotrivă. Urmare 

acestui vot, propunerea legislativă a fost respinsă. 
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Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat - Plx 787/2010 

a fost prezentată de către doamna Lidia Vlădescu, consultant parlamentar, 

care a precizat că prin iniţiativa legislativă se urmăreşte eliminarea 

obligativităţii de a contribui la un fond de pensii administrat privat, potrivit 

prevederilor art.30 din lege. În acelaşi timp, se modifică în mod 

corespunzător alte prevederi din lege pentru a da posibilitatea persoanelor 

care doresc să poată contribui la un fond de pensii administrat privat fără 

a influenţa bugetul asigurărilor sociale de stat. 

Domnul Mircea Oancea, preşedintele Comisiei de supraveghere a 

Sistemului de Pensii Private a precizat că soluţiile legislative propuse 

presupun reconfigurarea întregului sistem de pensii administrat privat, a 

principiilor şi arhitecturii care stau la baza acestui sistem de pensii, fără, 

însă, a rezolva obiectul major pentru care a fost creat acest sistem, 

respectiv sustenabilitatea sistemului de pensii pe termen mediu şi lung.  

Sistemul de pensii administrat privat constituie singura alternativă 

viabilă pe termen mediu şi lung, menită să compenseze dezechilibrul din 

sistemul de pensii. Pilonul II de pensii conferă o siguranţă viitorilor 

pensionari prin garanţia absolută cu privire la suma cuvenită 

participanţilor cu titlul de pensie privată în conformitate cu prevederile 

art.135 alin.(2) din Legea nr. 411/2004. 

Soluţia legislativă cu privire la posibilitatea de a opta pentru 

întoarcerea în Pilonul I şi reîntregirea bugetului asigurărilor sociale de stat 

cu valoarea activului net nu se bazează pe nici un studiu fundamentat 

referitor la impactul acestei decizii asupra pensiei unui cetăţean pe un 

termen de 10, 20 sau 30 de ani. De asemenea, nu are în vedere faptul că 

din numărul total de participanţi la fondurile de pensii administrate privat, 

un procent de 38% sunt persoane peste 35 de ani, care au aderat 

voluntar. Argumentaţia pe care se sprijină această soluţie legislativă are în 

vedere doar dezechilibrul bugetului asigurărilor sociale de stat, iar 

propunerea de oferire a posibilităţii de întoarcere la Pilonul I ar putea 

eventual să rezolve acest dezechilibru pe termen foarte scurt şi cu efect 

limitat, dar nu are în vedere interesul pe termen lung al actualilor salariaţi, 
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precum şi capacitatea bugetului asigurărilor sociale de stat de a rezolva 

deficitul bugetului asigurărilor sociale de stat pe termen lung. 

În ceea ce priveşte obligativitatea participării, care reprezintă o 

prevedere de principiu a Legii nr. 411/2004, modificarea propusă prin 

înlocuirea obligativităţii contribuţiei la fondurile de pensii private a 

persoanelor în vârstă de până la 35 de ani, cu participarea facultativă, 

pune în discuţie chiar reforma sistemului de pensii. Eliminarea repartiţiei 

aleatorii este legată de obligativitatea de participare la fondurile private de 

pensii şi nu este o prevedere pe care o considerăm oportună. 

Propunerea legislativă anulează principiul pentru care a fost 

adoptată Legea nr. 411/2004. Astfel, în momentul de faţă este în vigoare 

Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, care dă posibilitatea ca 

persoanele să poată să dobândească o pensie, în condiţiile în care 

contribuie cu o contribuţie suplimentară faţă de cea din sistemul public la 

un fond facultativ de pensie. 

Totodată, este anulat tot mecanismul de colectare şi supraveghere 

al modului de gestionare al părţii din contribuţiile individuale datorate în 

sistemul public, parte care este administrată privat. 

Doamna Georgeta Jugănaru, director în cadrul Ministerului Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale, a preiczat că modificarea principiului de 

colectare presupune eliminarea practică din sistem a instituţiei de evidenţă 

- Casa Naţională de Pensii Publice şi, respectiv, de colectare - Agenţia 

Naţională de Administrare Fiscală, făcând inoperant controlul statului 

asupra contribuţiilor vărsate de participanţi la fondurile de pensii 

administrate privat, fapt ce aduce o modificare structurală asupra reformei 

sistemului de pensii bazat pe mai mulţi piloni. Prin urmare, având în 

vedere cele menţionate, propunerea legislativă aduce modificări care 

vizează chiar principiul de funcţionare al acestui sistem de pensii, cunoscut 

sub denumirea de Pilonul II de pensii, cu un specific bine definit în cadrul 

sistemului de pensii din România. 

Argumentul potrivit căruia investiţiile fondurilor de pensii nu au fost 

direcţionate preponderent pe piaţa de capital nu ia în considerare strategia 

de investiţie a fondurilor de pensii private, care nu este identică cu cea a 
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organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, precum şi obligaţia 

administratorilor de fonduri de pensii administrate privat cu privire la 

garanţia minimă, prevăzută de lege. 

Strategia investiţională, argumentată în Expunerea de motive, în 

sensul susţinerii pieţei de capital, nu ţine cont de obiectivul primordial al 

fondurilor de pensii de a furniza o pensie şi nu de susţinere a pieţei de 

capital, chiar dacă fondurile de pensii sunt investitori importanţi pe piaţa 

de capital. Din documentul de prezentare şi motivare al propunerii 

legislative rezultă că ar trebui diminuată investiţia în titluri de stat, fără 

nici un argument de natura siguranţei sau randamentului investiţiilor, dat 

fiind că fondurile de pensii private nu sunt fonduri de investiţii cu caracter 

speculativ, ci, la rândul lor, sunt un instrument de economisire pe termen 

lung şi finanţează deficitul bugetar prin investirea în titluri de stat cu 

scadenţe lungi. 

Aserţiunea din Expunerea de motive, în sensul că Legea 

nr.411/2004 permite investiţiile în instrumente financiare derivate, 

precum contracte futures, forward sau swap, calificate ca instrumente 

financiare riscante, interpretează eronat prevederile art.23 alin.(1) lit.d) 

din Legea nr. 411/2004, care precizează că "investiţiile în instrumente 

financiare derivate sunt permise doar în măsura în care contribuie la 

scăderea riscurilor investiţiei sau facilitează gestionarea eficientă a 

portofoliului". Astfel, instrumentele financiare derivate sunt cele care 

contribuie la diminuarea şi managementul riscului unui fond de pensii 

private, fiind utilizate numai împreună cu activul suport şi nu în scop 

speculativ. 

Activul personal al participantului face parte din patrimoniul acestuia 

şi poate fi moştenit, iar întoarcerea în Pilonul I prejudiciază participantul 

de un drept de proprietate dobândit, prin faptul că contribuţia de asigurări 

sociale de stat nu are caracter patrimonial. 

 În cadrul discuţiilor s-a precizat că pe agenda de lucru a comisiei 

există încă două proiecte de legi de modificare a Legii nr.411/2004, iar 

domnul deputat Ioan Cindrea a solicitat prezenţa la dezbateri a domnului 

Ioan Botiş, ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale şi a domnului 
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Gheorghe Ialomiţianu, ministrul finanţelor publice, precizând ca teme de 

discuţie lămuriri privind declaraţiile domnului ministru Ioan Botiş 

referitoare la sistemul de pensii din România şi punctele de vedere oficiale 

ale celor două ministere referitoare la modificările propuse în domeniul 

pensiilor private prin cele două proiecte de acte normative. 

 Supusă votului, propunerea de a-i invita la dezbateri pe cei doi 

miniştri a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 Referitor la iniţiativa legislativă aflată în discuţie, a fost supusă 

votului propunerea de amânare, însă aceasta a fost respinsă, întrunind 

doar 8 voturi pentru amânare. 

 În urma dezbaterilor pe articole, iniţiativa legislativă a fost supusă 

votului, fiind respinsă, cu majoritate de voturi (4 abţineri). 

 

Cele două propuneri legislative pentru modificarea Legii nr.330/2009 

privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice - Plx 

34/2011 şi Plx 35/2011 au fost discutate împreună. 

Propunerile legislative au fost prezentate de către doamna Sorina 

Szabo, care a precizat că obiectul de reglementare se referă la modificarea 

şi completarea Anexei nr. II/4.1 pct. B – Funcţii de execuţie din Legea  

nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice, în sensul majorării anumitor coeficienţi, precum şi a introducerii 

unor noi funcţii. 

În cadrul discuţiilor s-a propus respingerea celor două iniţiative 

legislative întrucât Legea nr.330/2009 a fost abrogată prin Legea-cadru 

privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 

nr.284/2010, care a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2011. 

Supusă votului, propunerea de respingere a fost acceptată cu 

unanimitate de voturi. 

 

În ziua de 10 martie 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. 
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Din numărul total al membrilor comisiei (30), în ziua de 8 martie 

2011 au absentat domnul deputat Ioan Nelu Botiş (grup parlamentar  

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

PSD) şi domnul deputat Marian Sârbu (grupul parlamentarilor 

independenţi). 

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

Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Ioan Nelu Botiş (grup 

parlamentar PD-L) a participat domnul deputat Gheorghe Hogea, iar în 

locul domnului deputat Marian Sârbu (grupul parlamentarilor 

independenţi) a participat doamna deputat Luminiţa Iordache. 

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

Claudia Boghicevici şi Ioan Cindrea – vicepreşedinţi, Adrian Solomon şi 

Kerekes Karoly – secretari, Maria Eugenia Barna, Nicolae Bănicioiu, Lucian 

Nicolae Bode, Mariana Câmpeanu, Dorel Covaci, Ileana Cristina 

Dumitrache, Mircea Duşa, Florian Daniel Geantă, Tinel Gheorghe, Cornel 

Ghiţă, Ludovic Orban, Pál Árpád, Cristina-Ancuţa Pocora, Cosmin Mihai 

Popescu, Dan-Mircea Popescu, Vasile-Silviu Prigoană, Nini Săpunaru,  

Mihaela Stoica, Aurelia Vasile, Gelu Vişan, Samoil Vîlcu, Iulian Vladu, 

Gheorghe Hogea şi Luminiţa Iordache. 

 

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

martie 2011 au absentat domnul deputat Ioan Nelu Botiş (grup 

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

parlamentar PSD) şi domnul deputat Marian Sârbu (grupul parlamentarilor 

independenţi). 

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

Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Ioan Nelu Botiş (grup 

parlamentar PD-L) a participat domnul deputat Gheorghe Hogea, iar în 

locul domnului deputat Marian Sârbu (grupul parlamentarilor 

independenţi) a participat doamna deputat Luminiţa Iordache. 

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

Claudia Boghicevici şi Ioan Cindrea – vicepreşedinţi, Adrian Solomon şi 

Kerekes Karoly – secretari, Maria Eugenia Barna, Nicolae Bănicioiu, Daniel 
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Ionuţ Bărbulescu, Mariana Câmpeanu, Dorel Covaci, Ileana Cristina 

Dumitrache, Florian Daniel Geantă, Cornel Ghiţă, Ludovic Orban, Pál 

Árpád, Cristina-Ancuţa Pocora, Cosmin Mihai Popescu, Dan-Mircea 

Popescu, Vasile-Silviu Prigoană, Nini Săpunaru, Aurelia Vasile, Gelu Vişan, 

Samoil Vîlcu, Iulian Vladu, Gheorghe Hogea şi Luminiţa Iordache. 

 

 
  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

Victor Paul Dobre    Adrian Solomon 
 

 

 

 

 

 

Întocmit, 
Consultant parlamentar Lidia Ana Vlădescu 
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