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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 5, 6 şi 7 aprilie 2011 

 

 

În ziua de 5 aprilie 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie 

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

ordine de zi: 

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

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

342/2010 

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

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

738/2010 

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 - PLx601/2010 

4. 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 

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.279/2005 

privind ucenicia la locul de muncă – PLx 57/2011 



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

nr.108/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 

privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei 

de muncă – PLx 80/2011. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi: 

- d-l Ioan Nelu Botiş – Ministru, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale 

- d-l Gheorghe Ialomiţianu – Ministru, Ministerul Finanţelor Publice 

- d-na Simona Bordeianu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale 

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

Sociale 

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

de Pensii Private. 

 

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

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

342/2010 a fost prezentată de către domnul preşedinte Victor Paul Dobre, 

care a precizat că această propunere legislativă a fost dezbătută în 

comisie, ajungându-se la o formă acceptată de toate partidele, s-a 

întocmit un raport de adoptare care a fost prezentat în plenul Camerei 

Deputaţilor, iar la solicitarea Ministerului Finanţelor Publice a fost retrimisă 

comisiei, în vederea reexaminării. 

Într-o şedinţă anterioară, membrii comisiei au hotărât amânarea 

discuţiilor şi invitarea la dezbateri a ministrului finanţelor publice şi a 

ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale. 

Domnul ministru Gheorghe Ialomiţianu, prezent la dezbateri, a 

precizat, referitor la forma adoptată de comisie anterior, că rata inflaţiei 

este folosită ca indicator pentru actualizarea atât a plăţilor cât şi a stabilirii 
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veniturilor estimate pentru anul următor. Modul în care se constituie 

aceste fonduri, cheltuielile care se suportă din aceste fonduri, modul de 

plasare a fondurilor pe piaţa de capital îndreptăţeşte Ministerul Finanţelor 

să nu susţină acest amendament pentru că, de cele mai multe ori, rata la 

care se plasează aceste fonduri este sub nivelul inflaţiei. Sumele pentru 

aceste investiţii au reprezentat, pentru anul 2010, valori sub 7% iar 

valoarea inflaţiei a fost de 7,8%, ceea ce ar însemna punerea în pericol a 

plăţii sumelor către beneficiari.  

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a spus că în şedinţa 

anterioară, randamentul fondurilor ne-a fost prezentat cam în jurul valorii 

de 14-15%. 

 Domnul ministru Gheorghe Ialomiţianu a precizat că datele 

prezentate de domnia sa ar fi datele reale, iar dacă ne ducem pe piaţa de 

capital se observă că şi împrumuturile se acordă sub rata de inflaţie. 

 Domnul deputat Cornel Ghiţă a spus că el crede că comisia a fost 

dezinformată. 

 Domnul deputat Dan Mircea Popescu a apreciat că trebuie tratate cu 

atenţie aceste lucruri deoarece parlamentarii sunt reprezentanţii celor 5 

milioane de contributori. Statul român a obligat asiguraţii să adere la un 

anumit fond. Grupul parlamentar PSD din comisie îşi menţine motivaţia şi 

argumentaţia, iar în plen va vota varianta raportului adoptată iniţial în 

comisie. 

 Domnul Mircea Oancea, preşedintele CSSPP, a spus că fondurile de 

pensii private, respectiv pilonul II, sunt întradevăr obligatorii iar 

randamentul mediu al acestor fonduri, pe o perioadă de 3 ani, este de 

15%. Pentru administrarea pe termen lung a unor economii, evaluarea 

performanţei fondului se face conform strategiilor investiţionale pe termen 

mediu şi lung. Fondurile de pensii au investit aceşti bani într-un mod 

prudenţial, au beneficiat de oportunităţile oferite şi de criza financiară. 

Domnia sa consideră că este nevoie ca pe acest subiect, care face obiectul 

unei politici publice pe termen lung de reformare a unui sistem de pensii 

în care această politică şi-au asumat-o toate partidele, să existe un acord 

în privinţa tipului de sistem care se doreşte a se susţine în România. 
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Pensiile private reprezintă produse financiare ce fac parte din piaţa 

financiară. În prezent există în România 9 fonduri de pensii private. În 

calitate de supraveghetori ai acestor fonduri, CSSPP poate contribui doar 

cu o expertiză tehnică, însă decizia finală este una politică. 

 Domnul deputat Adrian Solomon a cerut constituirea unei comisii de 

analiză sau a unui grup de lucru, pentru a analiza afirmaţiile făcute în ceea 

ce priveşte adevărul asupra randamentului acestor fonduri. 

 Doamna deputat Claudia Boghicevici este de acord cu propunerea 

domnului deputat Adrian Solomon. 

 Domnul deputat Silviu Prigoană a precizat că domnia sa nu crede în 

aceste fonduri de pensii private. Dacă statul a obligat la intrarea în aceste 

fonduri de pensii private, statul trebuie să garanteze măcar cu minim rata 

inflaţiei. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre supune la vot propunerea de 

constituire a comisiei de analiză, formată din 5 membri, aceasta fiind 

votată cu majoritate de voturi, existând un vot împotrivă şi o abţinere. 

 Dezbaterea asupra celor două iniţiative legislative de modificare a 

Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat a fost 

amânată. 

  

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 a fost prezentat de către doamna 

Mihaela Grecu, director în cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale. 

Domnia sa a precizat că prin O.U.G. nr.86/2010 se propune ca, la 

stabilirea veniturilor familiei sau a persoanei singure, în vederea acordării 

ajutorului pentru încălzirea locuinţei pentru cele trei sisteme de încălzire, 

respectiv energie termică în sistem centralizat, gaze naturale sau lemne, 

cărbuni, combustibili petrolieri, să fie luate în considerare toate veniturile 
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realizate din luna anterioară depunerii cererii şi că Guvernul nu susţine 

amendamentele propuse.  

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a menţionat că proiectul de 

lege a fost dezbătut în cadrul comisiei şi a fost întocmit un raport de 

adoptare cu amendamente. În plenul Camerei Deputaţilor s-a hotărât 

retrimiterea la comisie, în vederea reanalizării. 

În urma finalizării discuţiilor, s-a propus menţinerea soluţiei iniţiale, 

de adoptare cu amendamente a proiectului de Lege privind respingerea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2010.  

Supusă votului, propunerea a fost acceptată cu unanimitate de 

voturi. 

 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.108/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 

ocupării forţei de muncă – PLx 80/2011 a fost prezentat de către doamna 

Elena Anghel, consilier parlamentar, care a precizat că obiectul de 

reglementare îl constituie modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul 

asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu 

modificările şi completările ulterioare, în sensul eliminării raportării la 

salariul de bază minin brut pe ţară garantat în plată, a modului de calcul şi 

de stabilire a cuantumului indemnizaţiei de şomaj şi calcularea acesteia în 

funcţie de valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data 

stabilirii. 

Doamna Simona Bordeianu, director în cadrul Ministerului Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale, a mai precizat că prin acest proiect sunt 

preconizate şi unele măsuri cu caracter tranzitoriu, necesare pentru 

asigurarea plăţii indemnizaţei de şomaj în cuantumul prevăzut de lege la 

data constituirii dreptului pentru persoanele beneficiare ale unei asemenea 

indemnizaţii. 

Domnul deputat Dan Mircea Popescu a considerat că această 

măsură este de neacceptat, precizând că grupul PSD din comisie va vota 

împotriva acestei ordonanţe.
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Domnul ministru Ioan Nelu Botiş a dorit că precizeze că starea de 

şomaj este temporară.  

Persoanele care primesc acest drept, adică ajutorul de şomaj, au şi 

obligaţia de a-şi căuta, în mod activ, în această perioadă, un alt loc de 

muncă. Modificarea esenţială este eliminarea raportării la salariul de bază 

minin brut pe ţară garantat în plată şi calcularea indemnizaţiei de şomaj în 

funcţie de valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare. 

Domnul deputat Adrian Solomon, referindu-se la prevederea 

conform căreia acordarea ajutorului de şomaj era condiţionată de refuzul 

ocupării de către solicitant a unui loc de muncă ce se află la o distanţă de 

cel mult 50 km, arată că este exagerată prevederea ordonanţei care 

elimină această limitare la mai mult 50 km distanţă, aşa cum prevedea 

textul iniţial al legii. 

În replică domnul ministru a arătat că o agenţie teritorială de 

ocupare a forţei de muncă are competenţă de muncă limitată, distanţele 

dintre domiciliu şi locul de muncă oferit neputând fi decât la nivelul 

judeţului. 

În cadrul dezbaterilor pe articole au fost propuse o serie de 

amendamente, care, supuse votului, au fost respinse. Acestea se regăsesc 

în raportul comisiei. 

În finalul dezbaterilor, s-a supus la vot aprobarea proiectului de lege 

în forma prezentată de Senat, propunerea fiind 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 preşedinte Victor Paul Dobre, care a menţionat 

că în şedinţele anterioare au fost aduse unele amendamente, discuţiile 

fiind amânate pentru a participa la dezbateri ministrul muncii, prezenţa 

domniei sale fiind solicitată de către membrii comisiei. 
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Domnul deputat Dan Mircea Popescu a considerat că desfiinţarea 

celor două autorităţi, respectiv ANPH şi ANPFDC, nu este în măsură să 

îmbunătăţească situaţia în domeniu. Domnia sa a mai precizat că s-au 

investit eforturi mari în crearea acestora, bani şi pregătire pentru 

personalul care a dat viaţă acestor două instituţii, inclusiv asistenţă 

tehnică europeană, înfiinţarea lor fiind o condiţie de preaderare a 

României la UE. 

Domnul ministru Ioan Nelu Botiş a precizat că se intenţionează ca 

aceste agenţii să fie interconectate, trebuie integrate şi corelate cu cele 

din teritoriu. Prin aceste direcţii se controlează modul în care se 

desfăşoară activitatea în teritoriu. 

În cadrul dezbaterilor pe articole au fost aduse o serie de 

amendamente. 

Supus votului, proiectul de lege a fost aprobat de comisie cu 

majoritate de voturi (5 voturi împotrivă), cu amendamente admise şi 

respinse, care se regăsesc în raportul comisiei. 

 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă – PLx 57/2011 a fost 

prezentat de către domnul preşedinte Victor Paul Dobre, care a precizat că 

proiectul a fost retrimis comisiei de plenul Camerei Deputaţilor. 

În cadrul dezbaterilor pe articole au fost formulate amendamente 

care, supuse votului, au fost respinse. De asemenea, a fost formulat un 

amendament care, supus votului, a fost acceptat de membrii comisiei cu 

unanimitate de voturi. Toate amendamentele, admise şi respinse, se 

regăsesc în raportul comisiei. 

În urma finalizării discuţiilor, proiectul de lege, cu amendamentele 

admise şi respinse, a fost supus votului, fiind acceptat cu majoritate de 

voturi (5 abţineri). 

 

În ziua de 6 aprilie 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie 

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

ordine de zi: 
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1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea 

copiilor - PLx 81/2011 

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

nr.113/2010 privind modificarea alin.(1) al art.II din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.45/2010 pentru modificarea art.1 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor 

sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de 

drepturi salariale personalului din sectorul bugetar - PLx 84/2011 

3. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi Republica 

Moldova în domeniul securităţii sociale, semnat la Bucureşti la 27 

aprilie 2010 - PLx 130/2011 

4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor - PLx 

75/2011 

5. Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

serviciilor de creştere, îngrijire şi educare a copiilor în vârstă de 0-3 ani 

- Plx 66/2011 

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

privind reforma în domeniul sănătăţii - PLx 123/2011 

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

nr.3/2011 privind măsuri economice pe anul 2011 la nivelul unor 

operatori economici - PLx 137/2011. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Cristian Anton Irimie – Secretar de Stat, Ministerul Sănătăţii 

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

Sociale 

- d-na Simona Bordeianu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale 

- d-na Elena Tudor – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 
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- d-na Elena Ianda – director, Ministerul Finanţelor Publice 

- d-l Nicu Popescu - consilier superior, Ministerul Finanţelor Publice. 

 

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a propus ca dezbaterile să 

înceapă cu proiectele trimise comisiei pentru avizare. 

Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

Astfel, proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - PLx 123/2011 a fost 

prezentat de către domnul Cristian Irimie, Secretar de Stat în cadrul 

Ministerului Sănătăţii. 

Domnia sa a precizat că măsura preconizată prin acest proiect de 

lege, constând în introducerea tichetului moderator de sănătate pentru 

coplata unor servicii medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, 

are drept scop creşterea resurselor financiare la nivelul sistemului care să 

conducă atât la cointeresarea furnizorilor din sistemul de sănătate pentru 

a asigura servicii eficiente şi de calitate, cât şi la alocarea mai judicioasă a 

fondurilor astfel rezultate, respectiv către acele segmente ale sistemului 

care sunt efectiv solicitate pentru acordarea serviciilor de îngrijire a 

sănătăţii. Sumele încasate din coplată vor fi utilizate de către furnizorii de 

servicii medicale şi pentru achiziţionarea tichetului moderator pentru 

sănătate. 

Din partea personalului tehnic de specialitate, proiectul de lege a 

fost prezentat de către domnul Decebal Stănescu, expert parlamentar, 

care a precizat că obiectul de reglementare îl reprezintă modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

intervenţiile legislative vizând redefinirea noţiunii de coplată, stabilirea 

categoriilor de asiguraţi care sunt scutite de coplată, precum şi stabilirea 

cadrului legal pentru aprobarea, prin contractul cadru şi normele de 

aplicare ale acestuia, a Listei serviciilor medicale pentru care se încasează 

coplata şi nivelul coplăţii pe asigurat şi pe an calendaristic. 

Domnul deputat Ioan Cindrea, vicepreşedinte al comisiei, a dorit să 

precizeze că membrii grupului PSD din cadrul comisiei vor vota împotriva 

acestui proiect de act normativ. Domnia sa consideră că sunt încălcate 

grav principiile după care este organizat şi funcţionează sistemul de 

asigurări de sănătate, apreciind că se încalcă principiul solidarităţii sociale, 

fiind o formă mascată de a pune noi taxe, de a impune noi obligaţii pentru 

asiguraţi. 
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Domnul Secretar de Stat Cristian Irimie a menţionat că această 

sumă este plătită doar de cei care accesează sistemul de sănătate; dacă 

cetăţeanul nu accesează servicii medicale, nu plăteşte nimic. 

Doamna deputat Mariana Câmpeanu a dorit să afle cât din această 

sumă revine medicului de familie. 

Domnul Secretar de Stat a răspuns că aceşti bani revin furnizorului 

de specialitate, adică medicului şi spitalului. 

Doamna deputat Mariana Câmpeanu a mai spus că este aberant ca 

o persoană care are trei servicii şi care plăteşte această contribuţie pentru 

fiecare în parte, să mai plătească şi această coplată când se duce să-şi 

facă nişte analize, eventual o dată pe an. Acest sistem de coplată trebuia 

să fie aplicat doar persoanelor ce nu sunt asigurate sau celor ce depăşesc 

un anumit plafon de servicii într-un an. 

Domnul deputat Adrian Solomon a dorit să afle de ce o persoană 

care plăteşte contribuţia trebuie să mai plătească atunci când se duce  

să-şi facă analizele. 

Domnul deputat Ioan Cindrea a precizat că nu este de acord cu 

această coplată în condiţiile în care se plăteşte CAS-ul de 5,5% atât de 

către asiguraţi cât şi de către pensionari. Domnia sa consideră că pachetul 

de servicii trebuie să fie gratuit pentru aceştia. Eventual se poate discuta 

de plata unor servicii suplimentare şi de plata în sistem privat pentru o 

calitate mai bună a actului medical. 

Doamna deputat Mariana Câmpeanu a mai întrebat dacă aceste 

sume se constituie într-un fond suplimentar pentru plata medicilor sau 

constituie parte din plata salariilor deja stabilite. 

Domnul Cristian Irimie a precizat că această coplată revine ca şi un 

adaos la veniturile medicilor şi a furnizorilor de servicii medicale. 

Doamna deputat Claudia Boghicevici a precizat că această iniţiativă 

a fost trimisă comisiei noastre pentru avizare şi dezbaterile pe fond revin 

Comisiei pentru sănătate şi familie, domnia sa propunând încheierea 

dezbaterilor generale şi discutarea pe articole. 

Domnul deputat Adrian Solomon a propus un amendament, 

respectiv modificarea lit.c) a art.2131 din Legea nr.95/2006, întrucât 

pensionarii cu venituri din pensii ce depăşesc 740 lei/lună plătesc contribuţia 

de asigurări sociale. Domnia sa consideră că cei care au venituri sub această 

sumă ar trebui să fie scutiţi de la coplata serviciilor medicale. În acest sens, 

domnia sa a propus modificarea plafonului, de la 700 la 740 lei. 

Supus votului, amendamentul a fost adoptat cu majoritate de voturi 

(5 voturi împotrivă). 
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În finalul dezbaterilor, domnul preşedinte Victor Paul Dobre a supus  

votului avizarea favorabilă a proiectului de lege, cu amendamentul 

acceptat anterior, înregistrându-se 5 voturi pentru şi restul împotrivă. 

Urmare acestui vot, proiectul de lege a primit aviz negativ. 

La solicitarea domnului deputat Adrian Solomon, amendamentul 

formulat anterior va fi cuprins în avizul comisiei şi înaintat comisiei 

învestită cu dezbaterea pe fond a proiectului de lege. 

 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru 

creşterea copiilor - PLx 81/2011 a fost prezentat de către domnul Nicolae 

Ivăşchescu, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale.  

Domnia sa a precizat că proiectul de lege are ca obiect aprobarea 

OUG nr.111/2010 prin care se reglementează stabilirea concediului şi a 

indemnizaţiei lunare pentru creşterea copiilor. Potrivit ordonanţei, pentru 

aceleaşi situaţii de fapt, dreptul la concediu şi indemnizaţie lunară pentru 

creşterea copilului, ca perioadă şi cuantum, este diferit de cel reglementat 

prin OUG nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii 

copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.7/2007, cu 

modificările şi completările ulterioare, care rămâne în vigoare,  

aplicându-se familiilor ai căror copii au fost născuţi înainte de data de 1 

ianuarie 2011. 

 Doamna deputat Cristina Pocora a precizat că în forma actuală, 

acest proiect de lege descurajează natalitatea şi crează multe discriminări 

între mame, între femei, cât şi între copii. Domnia sa a precizat că s-au 

formulat mai multe amendamente tocmai pentru eliminarea acestor 

discriminări. 

 Din partea personalului tehnic de specialitate, proiectul de lege a 

fost prezentat de către doamna Sorina Szabo, expert parlamentar, care a 

menţionat că, începând cu data de 1 ianuarie 2011, persoanele care, în 

ultimul an anterior datei naşterii copilului, au realizat timp de 12 luni 

venituri din salarii, venituri din activităţi independente, venituri din 

activităţi agricole supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii 

nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 

pot beneficia opţional de următoarele drepturi:

a) concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la un an, 

precum şi de o indemnizaţie lunară în cuantum de 75% din media 
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veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni, care nu poate fi mai 

mică de 600 lei şi nici mai mare de 3.400 lei; 

b) concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, 

precum şi de o indemnizaţie lunară, în cuantum de 75% din media 

veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni care nu poate fi mai 

mică de 600 lei şi nici mai mare de 1.200 lei. 

Pentru copilul cu handicap concediul pentru creşterea copilului se 

acordă până la împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani, iar 

indemnizaţia aferentă se acordă în cuantum de 75% din media veniturilor 

nete realizate pe ultimele 12 luni şi nu poate fi mai mică de 600 lei şi nici 

mai mare de 3.400 lei. 

 Doamna deputat Mariana Câmpeanu a dorit să precizeze că nu se va 

obţine nici un impact economic pozitiv, în schimb impactul social va fi 

devastator, natalitatea va scădea în rândul populaţiei care poate să 

asigure copiilor o educaţie bună, iar gradul de educaţie al copiilor din 

România va fi din ce în ce mai scăzut. Domnia sa a preciat că nu s-a făcut 

un studiu şi o analiză economică temeinică.

 Domnul deputat Ioan Cindrea a arătat că membrii grupului PSD din 

cadrul comisiei nu sunt de acord, pe fond, cu acest proiect de modificare a 

regulilor de acordare a concediului de îngrijire a copilului. Singurul lucru 

pe care l-a avut în vedere Guvernul au fost economiile financiare, scopul 

de a realiza economii pe seama a câteva sute de mii de mame care au 

născut şi efectul cel mai puternic negativ este cel demografic. Pentru 

aceste considerente, membrii grupului PSD din cadrul comisiei nu vor vota 

acest proiect de lege. 

Domnul deputat Iulian Vladu a cerut o amânare de două săptămâni 

pentru ca Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale să prezinte 

efectele pe care le crează aplicarea acestei ordonanţe. 

Supusă votului, propunerea de adoptare nu a putut fi finalizată, 

întrucât, la exprimarea votului, s-a constatat că nu mai există cvorum. 

În aceste condiţii, domnul preşedinte Victor Paul Dobre a suspendat 

şedinţa din lipsă de cvorum. 

 

În ziua de 7 aprilie 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie 

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

zi studiu individual asupra proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei 

din săptămâna următoare. 
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Din numărul total al membrilor comisiei (27), în ziua de 5 aprilie 
2011 au absentat domnul deputat Florian Daniel Geantă (grup 
parlamentar PD-L) şi domnul deputat Ioan Narcis Chisăliţă (grup 
parlamentar PSD). 

Conform prevederilor art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Florian Daniel Geantă 
(grup parlamentar PD-L) a participat domnul deputat Iosif Veniamin 
Blaga. 

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 
Ionuţ Bărbulescu, Ioan-Nelu Botiş, Mariana Câmpeanu, Dorel Covaci, 
Ileana Cristina Dumitrache, Cornel Ghiţă, Ludovic Orban, Pál Árpád, 
Cristina-Ancuţa Pocora, Cosmin Mihai Popescu, Dan-Mircea Popescu, 
Vasile-Silviu Prigoană, Nini Săpunaru, Marian Sârbu, Aurelia Vasile, Gelu 
Vişan, Samoil Vîlcu, Iulian Vladu, Iosfi Veniamin Blaga. 

 
Din numărul total al membrilor comisiei (27), în ziua de 6 aprilie 

2011 au absentat domnul deputat Ioan Nelu Botiş (grup parlamentar  
PD-L), domnul deputat Ioan Narcis Chisăliţă (grup parlamentar PSD) şi 
domnul deputat Nini Săpunaru (grup parlamentar PNL). 

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 Nini Săpunaru (grup parlamentar PNL) a participat 
doamna deputat Diana Tuşa. 

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 
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, Marian Sârbu, Aurelia Vasile, Gelu Vişan, 
Samoil Vîlcu, Iulian Vladu, Gheorghe Hogea, Diana Tuşa. 

 
Din numărul total al membrilor comisiei (27), în ziua de 7 aprilie 

2011 au absentat domnul deputat Ioan Nelu Botiş (grup parlamentar  
PD-L) şi domnul deputat Ioan Narcis Chisăliţă (grup parlamentar PSD). 

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 Karoly – secretari, Maria Eugenia Barna, Nicolae Bănicioiu, Daniel 

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, Marian Sârbu, Aurelia 

Vasile, Gelu Vişan, Samoil Vîlcu, Iulian Vladu, Gheorghe Hogea. 

 

 
 
  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

Victor Paul Dobre    Adrian Solomon 
 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, 
Expert parlamentar Decebal Stănescu 
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