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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 22, 23 şi 24 noiembrie 2011 

 

 

În ziua de 22 noiembrie 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 14.00, având următoarea 

ordine de zi: 

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

nr.1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor 

categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor 

acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar - PLx 103/2010 

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 completarea Legii sindicatelor nr.54/2003 - PLx 

494/2010 

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 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=10899
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=10758
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11329
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11329
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11546


5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

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

696/2010. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Andrei Kiraly – Secretar de Stat, Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului 

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

- d-na Anca Iordache – director general adjunct, Ministerul Finanţelor 

Publice 

- d-l Ciprian Dragomir – şef serviciu, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale 

- d-na Tania Grigore – şef serviciu, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale. 

 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor 

categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, 

precum şi alte măsuri în domeniul bugetar - PLx 103/2010 a fost retrimis 

Parlamentului spre reexaminare, de la Preşedintele României. 

În urma dezbaterilor şi a punctelor de vedere exprimate în cadrul 
comisiei, membrii acesteia au hotărât, cu unanimitate de voturi, să 
respingă cererea de reexaminare formulată de Preşedintele României şi să 
adopte o lege de respingere a ordonanţei de urgenţă, din următoarele 
considerente:  
- cererea de reexaminare a Preşedintelui a rămas fără obiect întrucât 

prin Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din 
fonduri publice nr.284/2010, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2011, 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.1/2010 a fost abrogată;  

- abrogarea expresă a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2010 
impune adoptarea unei legi de respingere a acesteia întrucât este 
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http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=10995
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=10995
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=10899


necesară încheierea procesului legislativ, fiind doar o formalitate, fără 
efecte juridice. 

 

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 

respinsă de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi, întrucât aceasta a 

rămas fără obiect ca urmare a abrogării Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.5/2003 prin  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.70/2011.  

 

Proiectul de Lege pentru completarea Legii sindicatelor nr.54/2003 - 

PLx 494/2010 a fost respins de membrii comisiei, cu unanimitate de 

voturi, întrucât acesta a rămas fără obiect ca urmare a abrogării Legii 

sindicatelor nr.54/2003 prin Legea dialogului social nr.62/2011. 

 

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 adoptat de membrii comisiei, cu 

unanimitate de voturi, în forma prezentată de Senat, întrucât Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.86/2010 a rămas fără obiect ca urmare a 

abrogării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2003 prin  Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.70/2011.  

 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

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

696/2010 a fost rediscutat de membrii comisiei ca urmare a retrimiterii de 

la Plen. Cu unanimitate de voturi, membrii comisiei au hotărât menţinerea 

soluţiei iniţiale, de adoptare a proiectului de lege cu amendamente,  

exprimată în raportul anterior, depus în data de 8 martie 2011. 
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http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=10758
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11329
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11546
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=10995
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=10995


În ziua de 23 noiembrie 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 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii - PLx 594/2011 

2. Proiect de Lege pentru corelarea unor reglementări privind facilităţile 

de călătorie, corespunzător noilor categorii de trenuri - PLx 582/2011 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi 

în cadrul fiscal-bugetar şi a unor măsuri financiar-bugetare aplicabila 

până la 1 ianuarie 2014 - PLx 652/2011 

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

nr.71/2011 pentru modificarea unor acte normative în vederea 

eliminării prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru 

personalul din sectorul bugetar - PLx 576/2011 

5. Proiect de Lege privind organizarea şi funcţionarea serviciilor sociale - 

PLx 558/2011 

6. Propunere legislativă privind completarea alin.(3) al art.76 din Legea 

nr.215/2001 - Plx 553/2011 

7. Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 privind 

statutul funcţionarului public parlamentar - PLx 585/2011 

8. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.94 din Legea 

nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar - Plx 

608/2011 

9. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.123/2007 privind unele măsuri pentru 

consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii 

Europene - PLx 581/2011 

10. Propunere legislativă privind autorizarea, organizarea şi exercitarea 

profesiei de stenograf în instanţele judecătoreşti - Plx 602/2011 

11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordoanţei 

de urgenţă nr.82 din 2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului 

armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi 

acestuia şi urmaşilor celui decedat - Plx 610/2011. 
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http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11887
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12315
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12385
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12310
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12285
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12275
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11873
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12317
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12317
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12325
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11904
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11935


Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Gheorghe Gherghina – Secretar de Stat, Ministerul Finanţelor 

Publice 

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

- d-l Claudiu Dumitrescu – director, Ministerul Trasporturilor şi 

Infrastructurii 

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

Protecţiei Sociale 

- d-l Petre Ţăgorean – director, Ministerul Administraţiei şi Internelor 

- d-l Dumitru Cojoc – director, Ministerul Finanţelor Publice 

- d-na Cristina Bebereche – director, Agenţia Naţională a Funcţionarilor 

Publici 

- d-na Melinda Stoica – consilier, Ministerul Justiţiei. 

 

La începutul dezbaterilor, domnul preşedinte Victor Paul Dobre a 

precizat că toate proiectele aflate pe ordinea de zi sunt trimise comisiei 

pentru avizare. 

 

Proiectul de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori 
specificaţi în cadrul fiscal-bugetar şi a unor măsuri financiar-bugetare 
aplicabila până la 1 ianuarie 2014 - PLx 652/2011 a fost avizat favorabil 
de membrii comisiei, cu amendamente, cu majoritate de voturi (5 voturi 
împotrivă). Amendamentele se regăsesc în avizul comisiei. 

 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - PLx 594/2011 a fost 

avizat negativ de către membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. 
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http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12385
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11887


Proiectul de Lege pentru corelarea unor reglementări privind 

facilităţile de călătorie, corespunzător noilor categorii de trenuri - PLx 

582/2011 a fost avizat favorabil de către membrii comisiei, în forma 

prezentată de Guvern, cu unanimitate de voturi. 

 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.71/2011 pentru modificarea unor acte normative în vederea 

eliminării prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru 

personalul din sectorul bugetar - PLx 576/2011 a fost avizat favorabil de 

către membrii comisiei, cu majoritate de voturi (5 voturi împotrivă). 

 

Proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea serviciilor 

sociale - PLx 558/2011 a fost amânat, la solicitarea membrilor comisiei. 

De asemenea, în cadrul şedinţei s-a hotărât să se solicite Biroului 

permanent învestirea pe fond a comisiei noastre, alături de Comisia pentru 

administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, întrucât 

reglementările din proiectul de lege se referă la obiectul de activitate al 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 

Totodată, membrii comisiei au hotărât să se aducă la cunoştinţa 

Biroului permanent al Camerei Deputaţilor faptul că se încalcă prevederile 

Regulamentului Camerei Deputaţilor referitoare la netransmiterea la unele 

comisii a proiectelor de acte normative al căror obiect de reglementare 

concordă cu obiectul de activitate al acestora, fiind omise tocmai comisiile 

care ar trebui să fie învestite pe fond. 

Referitor la acest aspect, membrii comisiei au solicitat să se revină 
asupra unor solicitări anterioare ale comisiei pentru ca Biroul permanent 
să transmită Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, pentru dezbatere 
pe fond, toate proiectele de acte normative care au ca obiect 
reglementarea, modificarea şi/sau completarea unor legi ce intră în 
domeniul de competenţă al acesteia. 

Supuse votului, propunerile au fost acceptate de membrii comisiei 
cu unanimitate de voturi. 
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http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12315
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12315
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Propunerea legislativă privind completarea alin.(3) al art.76 din 
Legea nr.215/2001 - Plx 553/2011 a fost avizată negativ de membrii 
comisiei, cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă şi 2 abţineri. 
 

Proiectul de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 

privind statutul funcţionarului public parlamentar - PLx 585/2011 a fost 

avizat negativ de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.94 din 

Legea nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar - Plx 

608/2011 a fost avizată negativ de membrii comisiei, cu unanimitate de 

voturi. 

 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.123/2007 privind unele măsuri pentru 

consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene - 

PLx 581/2011 a fost avizat favorabil de membrii comisiei, cu unanimitate 

de voturi. 

 

Propunerea legislativă privind autorizarea, organizarea şi exercitarea 

profesiei de stenograf în instanţele judecătoreşti - Plx 602/2011 a fost 

avizată negativ de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordoanţei 

de urgenţă nr.82 din 2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului 

armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi 

urmaşilor celui decedat - Plx 610/2011 a fost avizată favorabil de membrii 

comisiei, cu majoritate de voturi (3 abţineri). 
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http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11873
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12317
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12317
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În ziua de 24 noiembrie 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie 

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

ordine de zi: 

1. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 

privind Fondul social european şi de abrogare a Regulamentului (CE) 

nr. 1081/2006 - COM (2011) 607 

2. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 

privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014 – 2020) - 

COM (2011) 608 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată în data de 

19 octombrie 2011 cu examinarea fondului celor două propuneri de 

regulamente ale Parlamentul European şi ale Consiliului. 

Astfel, referitor la prima propunere, COM (2011) 607, s-a precizat că 

obiectul acesteia constă în precizarea misiunii şi a domeniului de aplicare a 

Fondului social european (FSE) alături de priorităţile de investiţii şi de 

obiectivele tematice de finanţat. 

Propunerea de regulament instituie un număr limitat de norme de 

eligibilitate specifice pentru a facilita accesul beneficiarilor mai mici la 

finanţarea  acordată de FSE, clarifică şi consolidează contribuţia FSE la 

angajamentul Uniunii în favoarea eliminării inegalităţilor dintre femei şi 

bărbaţi şi prevenirea discriminării şi acordă o mare importanţă implicării 

partenerilor sociali şi organizaţiilor neguvernamentale în materie de 

programare şi punere în aplicare a priorităţilor FSE.  

Propunerea de regulament introduce dispoziţii specifice privind 

instrumentele financiare pentru a încuraja statele membre să utilizeze FSE 

într-un mod mai avantajos, crescând capacitatea acestuia de a finanţa 

acţiuni de susţinere a ocupării forţei de muncă, a educaţiei şi a incluziunii 

sociale. 

 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii de Regulament al 

Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul european de 
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ajustare la globalizare (2014-2020) – COM (2011) 608, au fost prezentate 

motivele care au dus la apariţia acestui document. Astfel, s-a precizat că 

obiectivul prezentei propuneri constă în precizarea misiunii şi a domeniului 

(perioadei) de aplicare ale fondului, alături de priorităţile de investiţii şi de 

obiectivele tematice de finanţat. 

Luând în considerare situaţia economică actuală şi necesitatea 

consolidării fiscale, Comisia Europeană a propus ca derogarea temporară 

aferentă crizei să fie prelungită până la 31 decembrie 2013, pentru a 

asigura continuitatea funcţionării Fondului în următoarea perioadă de 

programare, în conformitate cu principiile fundamentale stabilite pentru 

cadrul financiar multianual (CFM 2014 – 2020) care a extins şi domeniul 

de aplicare a FEAG, pentru a include agricultorii. 

FEAG vizează facilitarea reintegrării lucrătorilor din domenii, 

sectoare, teritorii sau pieţe ale muncii afectate de perturbări economice 

grave, prin cofinanţarea unor măsuri active pe piaţa muncii. 

În constatarea celor prezentate, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, întocmirea unor proiecte de opinie favorabile 

promovării propunerilor de Regulament, considerând că acestea nu aduc 

atingere intereselor şi legislaţiei României.  

 

Din numărul total al membrilor comisiei (27), în zilele de 22 şi 23 

noiembrie 2011 au absentat domnul deputat Adrian Solomon (grup 

parlamentar PSD) şi 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, 

Kerekes Karoly – secretar, 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. 
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Din numărul total al membrilor comisiei (27), în ziua de 24 

noiembrie 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    Kerekes Karoly 
 

 

 

 

 
Şef serviciu Elena Mesaroş 
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