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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

PROCES- VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din 22, 23, 24 şi 25 noiembrie 2010 

 

 

În ziua de 22 noiembrie 2010, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 16.00, având pe ordinea 

de zi reexaminarea Legii privind sistemul unitar de pensii publice – PLx 

323/2010. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-na Doina Pârcălabu – preşedinte, Casa Naţională de Pensii şi 

Alte Drepturi de Asigurări Sociale  

- d-l Ion Dumitru – director general, Casa Naţională de Pensii şi 

Alte Drepturi de Asigurări Sociale  

- d-na Ioana Nemeşi – director, Casa Naţională de Pensii şi Alte 

Drepturi de Asigurări Sociale. 

 

În cadrul discuţiilor generale, doamna preşedinte Doina Pârcălabu a 

făcut o scurtă prezentare a cererii de reexaminare, precizând că Guvernul 

susţine modificarea vârstei standard de pensionare pentru femei, la 63 de 

ani, precum şi modificarea anexei nr.5 în mod corespunzător. 

User
Original



Doamna deputat Aura Vasile precizează că Grupul parlamentar al 

PSD+PC a depus amendamente şi solicită rediscutarea întregii legi. 

Domnul deputat Cornel Ghiţă solicită discutarea doar a art.53 

alin.(1), aşa cum se precizează şi în cererea de reexaminare. 

Supusă votului, solicitarea de rediscutare a întregii legi, precum şi a 

amendamentelor depuse, a fost acceptată de membrii comisiei cu 12 

voturi pentru şi 9 voturi împotrivă. 

Domnul deputat Cornel Ghiţă a solicitat o pauză de consultări, de 10 

minute. În urma reluării discuţiilor, s-a precizat că în şedinţele anterioare 

s-a cerut ca la dezbaterea proiectului de lege să participe şi ministrul 

muncii, familiei şi protecţiei sociale. Ca atare, se solicită amânarea 

discuţiilor asupra proiectului de lege şi prezenţa la dezbateri a ministrului 

muncii. 

Supusă votului, propunerile nu sunt acceptate, întrunind 6 voturi 

pentru şi 12 voturi împotrivă. 

Membrii grupului parlamentar al PD-L au părăsit sala de şedinţe. 

Fiind întrunit cvorumul de lucru, şedinţa continuă. Astfel, sunt supuse 

dezbaterilor amendamentele depuse în cadrul comisiei.  

Solicitându-se punctul de vedere asupra acestor amendamente, 

doamna Doina Pârcălabu, preşedintele Casei Naţionale de Pensii şi Alte 

Drepturi de Asigurări Sociale precizează că nu are mandat de a se 

pronunţa asupra lor, mandatul domniei sale se referă doar la art.53 

alin.(1). 

Supus votului în ansamblu, cu amendamentele admise şi respinse, 

proiectul de lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi. Amendamentele 

admise şi respinse în cadrul dezbaterilor se regăsesc în raportul comisiei. 

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre i-a anunţat pe membrii 

comisiei că şedinţa de mâine a comisiei va avea pe ordinea de zi studiu 

individual şi elaborarea raportului asupra Legii privind sistemul unitar de 

pensii publice. 
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În ziua de 23 noiembrie 2010, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 9.30, având pe ordinea de 

zi studiu individual şi elaborarea raportului asupra Legii privind sistemul 

unitar de pensii publice, finalizat în cadrul şedinţei anterioare. 

 

În ziua de 24 noiembrie 2010, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 9.30, având următoarea 

ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii - 

PLx 433/2010 

2. Propunere legislativă pentru modificarea articolului 16¹² din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.5 din 20 februarie 2003 

privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a 

unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice - Plx 472/2010 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.68/2010 privind unele măsuri de reorganizare a 

Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi a activităţii 

instituţiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea 

sa - PLx 601/2010 

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.72/2010 privind reorganizarea unor instituţii din 

domeniul sanitar, precum şi pentru modificarea unor acte normative 

din domeniul sănătăţii - PLx 604/2010 

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 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 - PLx 637/2010. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 
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La dezbateri au participat ca invitaţi:  

 d-l Nicolae Ivăşchescu, Secretar de Stat la Ministerul Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale; 

 d-na Cristina Maxim, director la Ministerul Finanţelor Publice. 

 

În deschiderea lucrărilor, domnul preşedinte Victor Paul Dobre a 

făcut o informare referitoare la modificarea componenţei comisiei. Domnia 

sa a precizat că, în conformitate cu Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.33 

din 23.11.2010, numărul membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială a fost majorat. Astfel, începând cu data de 24 noiembrie 2010, 

numărul total al membrilor comisiei este de 29. 

 

Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii 

- PLx 433/2010 a fost prezentat de către doamna Monica Rallu Curta, 

expert parlamentar, care a precizat că acesta are ca obiect de 

reglementare modificarea art.134 alin.(1) din Legea nr.53/2003- Codul 

Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul declarării zilei 

de 24 ianuarie ca zi de sărbătoare legală în care nu se lucrează. 

Domnia sa a menţionat că în cadrul comisiei s-a dezbătut un proiect 

de lege cu acelaşi obiect de reglementare, respectiv declararea zilei de 24 

ianuarie ca zi de sărbătoare naţională legală, pentru care s-a elaborat un 

raport de adoptare, şi care se află în procedură legislativă, fiind pe ordinea 

de zi a Plenului Camerei Deputaţilor. 

Reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale au 

precizat că nu susţin promovarea acestui proiect de lege, pentru evitarea 

paralelismului legislativ, dar şi datorită faptului că nu sunt identificate 

sursele financiare necesare aplicării măsurilor propuse, încălcându-se 

dispoziţia art.138 alin.(5) din Constituţia României, republicată, care 

prevede că ”nici o cheltuială bugetară nu poate aprobată fără stabilirea 

sursei de finanţare”. 

Supus votului, proiectul de lege a întrunit doar 8 voturi pentru, 

urmând a se întocmi un raport de respingere. 
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Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 16¹² din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.5 din 20 februarie 2003 privind 

acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor 

facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice - Plx 472/2010 a fost 

prezentată de către domnul Victor Paul Dobre, preşedintele comisiei, în 

calitate de iniţiator. 

În cadrul dezbaterilor asupra acestei iniţiative legislative a fost 

formulat un amendament, în sensul împărţirii plăţii pentru încălzire în 

două tranşe. Într-o şedinţă anterioară s-a solicitat puncte de vedere din 

partea celor două ministere implicate, respectiv Ministerul Muncii, Familiei 

şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor Publice. 

 În cadrul discuţiilor, reprezentanţii celor două ministere au precizat 

că nu susţin nici promovarea iniţiativei legislative, nici amendamentul 

propus în cadrul comisiei. 

 În finalul dezbaterilor s-a propus amânarea discuţiilor şi analizarea 

unor aspecte semnalate de către membrii comisiei referitor la aplicarea 

acestei iniţiative legislative. 

Supusă votului, propunerea de amânare a fost acceptată cu 

majoritate de voturi (5 voturi împotrivă). 

 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.68/2010 privind unele măsuri de reorganizare a Ministerului 

Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi a activităţii instituţiilor aflate în 

subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa - PLx 601/2010 a fost 

prezentat de către domnul Nicolae Ivăşchescu, Secretar de Stat în cadrul 

Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 

Din partea personalului tehnic al comisiei, proiectul de lege a fost 

prezentat de către doamna Elena Anghel, consilier parlamentar. 

În cadrul discuţiilor s-a propus amânarea dezbaterilor asupra acestui 

proiect de lege şi analizarea măsurilor luate de către minister în ceea ce 

priveşte desfiinţarea celor trei instituţii. De asemenea, membrii comisiei 

au solicitat prezenţa la următoarea dezbatere a ministrului muncii, familiei 

şi protecţiei sociale. 
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Supusă votului, propunerea de amânare a fost acceptată cu 

unanimitate de voturi. 

 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.72/2010 privind reorganizarea unor instituţii din domeniul 

sanitar, precum şi pentru modificarea unor acte normative din domeniul 

sănătăţii - PLx 604/2010 a fost amânat, la solicitarea membrilor comisiei, 

întrucât la dezbateri nu a participat nici un reprezentant al Ministerului 

Sănătăţii. 

 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 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 - PLx 637/2010 a fost prezentat de către 

doamna Lidia Vlădescu, consultant parlamentar, care a precizat că 

obiectul de reglementare îl reprezintă aprobarea unor măsuri pentru 

reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a 

unor structuri aflate în subordinea acestuia, în sensul reducerii unui număr 

de 3.790 de posturi din aparatul central al ministerului şi din instituţii 

aflate în subordinea acestuia, număr care reprezintă 28,4% din totalul de 

13.302 posturi. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi (6 voturi împotrivă şi o abţinere), avizarea favorabilă 

a proiectului de lege în forma prezentată. 

 

În ziua de 25 noiembrie 2010, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 9.30, având pe ordinea de 

zi studiu individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda 

de lucru a comisiei. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (22), în ziua de 22 

noiembrie 2010 au absentat domnul deputat Ioan Nelu Botiş (grup 

parlamentar PD-L) – ministru, doamna deputat Claudia Boghicevici (grup 

parlamentar PD-L), domnul deputat Ioan Narcis Chisăliţă (grup 
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parlamentar PSD+PC), domnul deputat Mircea Duşa (grup parlamentar 

PSD+PC), domnul deputat Marian Sârbu (grupul parlamentarilor 

independenţi) şi, între orele 16.00 – 17.00, domnul deputat Dorel Covaci 

(grup parlamentar PSD+PC). 

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, în locul 

doamnei deputat deputat Claudia Boghicevici (grup parlamentar PD-L) a 

participat domnul deputat Cionca Arghir Iustin, în locul domnului deputat 

Ioan Narcis Chisăliţă (grup parlamentar PSD+PC) a participat doamna 

deputat Sonia Drăghici, în locul domnului deputat Mircea Duşa (grup 

parlamentar PSD+PC) a participat domnul deputat Georgian Pop, în locul 

domnului deputat Marian Sârbu (grupul parlamentarilor independenţi) a 

participat domnul deputat Eugen Nicolicea, iar în locul domnului deputat  

Dorel Covaci (grup parlamentar PSD+PC) a participat, între orele 

menţionate anterior, domnul deputat Sorin Stragea. 

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

Ioan Cindrea – vicepreşedinte, Adrian Solomon şi Kerekes Károly – 

secretari, Maria Eugenia Barna, Dorel Covaci, Ileana Cristina Dumitrache, 

Florian-Daniel Geantă, Cornel Ghiţă, Ludovic Orban, Cristina-Ancuţa 

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

Mihaela Stoica, Aurelia Vasile, Iulian Vladu, Cionca Arghir Iustin, Sonia 

Drăghici, Georgian Pop, Eugen Nicolicea şi, între orele 16.00 – 17.00,  

Sorin Stragea. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (22), în ziua de 23 

noiembrie 2010 au absentat domnul deputat Ioan Nelu Botiş (grup 

parlamentar PD-L) – ministru şi domnul deputat Ioan Narcis Chisăliţă 

(grup parlamentar PSD+PC). 

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

Claudia Boghicevici şi Ioan Cindrea – vicepreşedinţi, Adrian Solomon şi 

Kerekes Károly – secretari, Maria Eugenia Barna, Dorel Covaci, Ileana 

Cristina Dumitrache, Mircea Duşa, Florian-Daniel Geantă, Cornel Ghiţă, 

Ludovic Orban, Cristina-Ancuţa Pocora, Dan-Mircea Popescu, Vasile Silviu 

Prigoană, Nini Săpunaru, Marian Sârbu, Mihaela Stoica, Aurelia Vasile, 

Iulian Vladu, Gheorghe Hogea. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (29), în ziua de 24 

noiembrie 2010 au absentat domnul deputat Ioan Nelu Botiş (grup 

parlamentar PD-L) – ministru, domnul deputat Kerekes Karoly (grup 

parlamentar UDMR) şi domnul deputat Ioan Narcis Chisăliţă (grup 

parlamentar PSD+PC). 

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 Kerekes Karoly (grup parlamentar UDMR) a 

participat domnul deputat Derzsi Akos. 

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

Claudia Boghicevici şi Ioan Cindrea – vicepreşedinţi, Adrian Solomon – 

secretar, Maria Eugenia Barna, Nicolae Bănicioiu, Lucian Nicolae Bode, 

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, Marian Sârbu, Mihaela Stoica, Aurelia Vasile, 

Gelu Vişan, Samoil Vîlcu, Iulian Vladu, Gheorghe Hogea, Derzsi Akos. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (29), în ziua de 25 

noiembrie 2010 au absentat domnul deputat Ioan Nelu Botiş (grup 

parlamentar PD-L) – ministru şi domnul deputat Ioan Narcis Chisăliţă 

(grup parlamentar PSD+PC). 
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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. 

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, 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, Marian Sârbu, Mihaela 

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

Hogea. 

 
 
  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

Victor Paul Dobre    Kerekes Karoly 
 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, 
Consultant parlamentar Lidia Vlădescu 
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