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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 

PROCES-VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din 1 şi 2 iulie 2011 

 

În zilele de 1 şi 2 iulie 2011, membrii Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările în teritoriu, respectiv în judeţul 

Dâmboviţa, având pe ordinea de zi următoarele: 

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

nr.44/2011 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori 

economici - PLx 412/2011 

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

nr.46/2011 pentru modificarea şi completarea art.17 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor 

economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale 

şi întreprinderile familiale - PLx 414/2011 

3. Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Naţionale a Zonei Montane - Plx 422/2011 

4. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.339 din 17 iulie 2006 

pentru modificarea şi completarea Legii voluntariatului nr.195/2001, 

republicată - Plx 445/2011 

5. Vizită şi discuţii la fabrica de frigidere Arctic din Găeşti, judeţul Dâmboviţa 

6. Vizită şi discuţii la Centrul de reeducare pentru minori Găeşti, judeţul 

Dâmboviţa 

7. Întâlniri ale membrilor comisiei cu autorităţile locale: prefect, primari, 

consilieri judeţeni şi locali, şefii serviciilor deconcentrate ale Ministerului 

Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din judeţul Dâmboviţa. 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12133
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12140
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11693
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11708


În prima zi a deplasării membrilor comisiei în judeţul Dâmboviţa au 

avut loc o vizită şi discuţii la fabrica de frigidere Arctic din Găeşti. Membrilor 

comisiei le-au fost prezentate informaţii despre fabrică, despre evoluţia 

numărului de angajaţi, precum şi date despre producţie.  

Membrii comisiei au fost interesaţi de beneficiile de care dispun 

angajaţii, precum şi de noile modificări aduse Codului muncii. Directorul 

fabricii, domnul Mustafa Esenlik, directorul Departamentului resurse umane, 

doamna Raluca Avramescu şi managerul general, doamna Monica Iavorschi, 

au făcut aceste prezentări. 

În prezent, numărul de angajaţi este de 2254, din care 1233 de femei, 

iar media de vârstă este de 38 de ani, cu o vechime medie în Arctic de 11 

ani. De asemenea, fabrica susţine cca 200 de subcontractori. 

Referitor la beneficiile acordate angajaţilor, s-a precizat că aceştia 

dispun de tichete de masă, prime de sărbători, transport gratuit, reduceri la 

produsele proprii, facilităţi medicale acordate la cabinetul medical propriu, 

programe de instruire profesională. De asemenea, din beneficiile acordate 

fac parte şi asigurările de viaţă.  

Totodată, au avut loc discuţii legate de legislaţia actuală şi de 

implicarea în viaţa comunităţii. 

 

Membrii comisiei au fost invitaţi la Centrul de reeducare pentru minori 

Găeşti, unde au avut loc discuţii legate de problemele cu care se confruntă 

unitatea şcolară din cadrul centrului. 

Domnul Gheorghe Anghel, directorul Centrului, a făcut un scurt istoric 

al existenţei centrului, precizând că este singurul centru de reeducare din 

ţară unde sunt internate fete. 

În finalul discuţiilor, membrii comisiei şi-au exprimat disponibilitatea 

de a face cunoscute problemele cu care se confruntă, chiar dacă problemele 

ridicate nu ţin de competenţele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 

A doua zi a deplasării din judeţul Dâmboviţa a debutat cu o şedinţă a 

comisiei. Pe ordinea de zi s-au aflat 4 proiecte de acte normative pentru care 

comisia trebuie să dea avize. 
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Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.44/2011 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor 

operatori economici - PLx 412/2011 şi proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.46/2011 pentru modificarea şi 

completarea art.17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.44/2008 

privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice 

autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale - PLx 

414/2011 au fost avizate favorabil, cu unanimitate de voturi. 

Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Naţionale a Zonei Montane - Plx 422/2011 a primit un aviz negativ, 

întrucât iniţiativa este aproape identică cu Legea nr.181/2007 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Zonei Montane, 

cu excepţia art.I alin.(2), care prevede că sediul central este în oraşul 

Câmpeni, judeţul Alba, şi nu în municipiul Bucureşti.  

Legea nr.181/2007 a fost abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea 

Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate 

în subordinea acestuia. Ordonanţa nu a fost încă aprobată prin lege de 

Parlament, în acest moment aflându-se în procedura legislativă la Senat, în 

vederea reexaminării la cererea Preşedintelui României. 

Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.339 din 17 iulie 

2006 pentru modificarea şi completarea Legii voluntariatului nr.195/2001, 

republicată - Plx 445/2011 a primit un aviz negativ întrucât măsurile 

propuse nu soluţionează prevederile contradictorii din cuprinsul legii, ci doar 

întăreşte caracterul opţional al contractului de voluntariat.

În finalul şedinţei, domnul preşedinte Victor Paul Dobre a făcut o 

prezentare a activităţii comisiei. Domnia sa a precizat că în primele 6 luni din 

anul 2011, comisia a fost sesizată cu 44 proiecte pe fond şi 47 de proiecte în 

avizare.   

În cele 61 de şedinţe ale comisiei din prima sesiune a anului 2011, au 

fost finalizate 55 de proiecte în fond şi 9 proiecte în avizare rămase din 2010 

şi 33 proiecte în fond şi 41 avizări primite în 2011. 
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http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12133
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 Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, în această 

perioadă, cu un număr de 106 memorii şi petiţii, fiind rezolvate 98. 

În primul semestru al anului 2011 au avut loc întâlniri ale membrilor 

comisiei cu miniştrii muncii, familiei şi protecţiei sociale, domnul Ioan Nelu 

Botiş şi domnul Sebastian Lăzăroiu. Domniile lor au au fost invitaţi la 

lucrările comisiei în temeiul art.54 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, în 

vederea prezentării priorităţilor şi strategiei ministerului la preluarea 

mandatului, dar şi asupra unor proiecte de acte normative aflate pe agenda 

de lucru a comisiei. 

În şedinţă comună a celor 4 comisii de specialitate, respectiv Comisiile 

pentru muncă şi Comisiile pentru buget din Camera Deputaţilor şi din Senat, 

au fost selectate cele 3 candidaturi pentru funcţia de membru al Comisiei de 

Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP). Membrii celor 4 

comisii au propus plenului Parlamentului un raport favorabil numirii domnilor 

Dan Odobescu, Cristian Toma şi Ion Ghizdeanu în funcţia de membru al 

CSSPP. 

De asemenea, Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a transmis 

Comisiei 2 documente provenite de la instituţiile Uniunii Europene, în 

vederea îndeplinirii procedurii de control parlamentar naţional privind 

respectarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii. 

Primul document a fost un memorandum intern cu tema „Avizul 

motivat transmis Camerei Deputaţilor de către Preşedintele Senatului 

Republicii Cehe”, pentru formularea unui punct de vedere.  

Avizul motivat avea ca obiect propunerea de Directivă a Parlamentului 

European şi a Consiliului privind condiţiile de intrare şi şedere a 

resortisanţilor ţărilor terţe în vederea ocupării unor locuri de muncă 

sezoniere.  

Membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au transmis un 

punct de vedere favorabil, de susţinere a acestei propuneri de directivă, cu o 

serie de observaţii privind îmbunătăţirea formei finale a textului. 

Al doilea document a fost o Comunicare a Comisiei Europene privind 

Cadrul european pentru strategii naţionale de incluziune a romilor - Un cadru 

UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor până în 2020 – COM 
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(2011) 173. Membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au transmis 

un proiect de opinie favorabil, de susţinere a acestui document. 

Deplasarea în judeţul Dâmboviţa a continuat cu o întâlnire a 

membrilor comisiei cu autorităţile locale, la sediul prefecturii, la care au 

participat şi şefii serviciilor deconcentrate ale Ministerului Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale din judeţul Dâmboviţa. Au fost puse în discuţie problemele 

cu care se confruntă aceste servicii la nivel local şi aplicarea modificărilor 

aduse legislaţiei din domeniul lor de competenţă. De asemenea, au fost 

făcute unele propuneri de modificare şi/sau completare a legislaţiei, urmând 

ca aceste propuneri să fie transmise şi în scris. 

În finalul întâlnirii a avut loc o conferinţă de presă. Membrii comisiei au 

răspuns întrebărilor adresate de reprezentanţii mass-media prezenţi.  

 

Din numărul total al membrilor comisiei (27), în zilele de 1 şi 2 iulie 

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, 
Consultant parlamentar Lidia Vlădescu 
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