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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 29 şi 30 noiembrie 2011 

 

În zilele de 29 şi 30 noiembrie 2011, Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2008 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.138/1999 privind salarizarea şi 

alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare 

naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor 

drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii, şi pentru 

modificarea Ordonanţei Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea şi alte 

drepturi ale poliţiştilor şi Ordonanţei Guvernului nr.64/2006 privind 

salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din 

sistemul administraţiei penitenciare - PLx 260/2008 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

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

republicată - Plx 697/2010 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.54 din 

24/01/2003 a sindicatelor - Plx 559/2011 

4. Propunere legislativă pentru combaterea sărăciei extreme şi prevenirea 

unei catastrofe sociale - Plx 606/2011  

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2011 

privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în 

Transportul Rutier - PLx 627/2011 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=10996
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11842
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11910
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12352


6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2011 

privind înfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti - PLx 

628/2011 

7. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 

privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi a Legii nr.317/2004 

privind Consiliul Superior al Magistraturii - PLx 639/2011 

8. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 

instituire a unui program al Uniunii Europene pentru schimbări sociale 

și inovare socială - COM (2011) 609 

9. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 

privind Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) 

nr.1084/2006 - COM (2011) 612 

10.  Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor - Viitorul Fondului 

de solidaritate al Uniunii Europene - COM (2011) 613 

11. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 

privind dispozițiile specifice aplicabile Fondului european de dezvoltare 

regională și obiectivului referitor la investițiile pentru creștere 

economică și ocuparea forței de muncă și de abrogare a Regulamentului 

(CE) nr. 1080/2006 - COM (2011) 614 

12. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 

de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, 

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european 

pentru pescuit și afaceri maritime, care fac obiectul cadrului strategic 

comun, precum și de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul 

european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de 

coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 - COM 

(2011) 615. 

 

În ziua de 29 noiembrie 2011, lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Victor Paul Dobre, preşedintele comisiei. 
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http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12353
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12359


 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

1. Mihai Vasile Ozunu – Secretar de Stat în cadrul Ministerului 

Apărării Naţionale 

2. Nicolae Ivăşchescu – Secretar de Stat în cadrul Ministerului 

Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 

3. Eusebiu Pistru – Secretar de Stat în cadrul Ministerului 

Transporturilor şi Infrastructurii 

4. Florin Vasile – consilier juridic în cadrul Ministerului 

Apărării Naţionale 

5. Irina Alexe – chestor în cadrul Ministerului Administraţiei şi 

Internelor 

6. Ion Vasile – director adjunct în cadrul Ministerului Apărării 

Naţionale 

7. Tudor Dănuţ – Secretar general adjunct în cadrul 

Ministerului Administraţiei şi Internelor 

8. Mihai Cucu – consilier în cadrul ministerului Justiţiei 

 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2008 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.138/1999 privind salarizarea şi 

alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare 

naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor 

drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii, şi pentru modificarea 

Ordonanţei Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale 

poliţiştilor şi Ordonanţei Guvernului nr.64/2006 privind salarizarea şi alte 

drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei 

penitenciare - PLx 260/2008 a fost trimis pentru dezbatere pe fond 

Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială. Membrii Comisiei pentru apărare, cu 

majoritate de voturi, au adoptat proiectul de lege cu amendamente, în 

sensul respingerii Ordonanţei Guvernului nr.8/2008. 
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Supusă votului, soluţia adoptată de Comisia pentru apărare a fost 

adoptată de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. Astfel, urmează a 

fi întocmit un raport comun de adoptare a proiectului de lege cu 

amendamente, în sensul respingerii Ordonanţei Guvernului nr.8/2008. 

Motivele respingerii OG nr.8/2008 se regăsesc în raportul comisiilor. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

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

Plx 697/2010 a fost amânată, la solicitarea iniţiatorilor. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.54 

din 24/01/2003 a sindicatelor - Plx 559/2011 a fost respinsă de membrii 

comisiei, cu unanimitate de voturi. 

 

Propunerea legislativă pentru combaterea sărăciei extreme şi 

prevenirea unei catastrofe sociale - Plx 606/2011 a fost avizată negativ de 

membrii comisiei, cu majoritate de voturi (4 voturi împotrivă). 

 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în 

Transportul Rutier - PLx 627/2011 a fost avizat favorabil de membrii 

comisiei, cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă), în forma prezentată. 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2011 

privind înfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti - PLx 

628/2011 a fost avizat favorabil de membrii comisiei, cu majoritate de 

voturi (5 voturi împotrivă), în forma prezentată. 

 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi a Legii 

nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii - PLx 639/2011 a 

fost avizat favorabil de membrii comisiei, cu majoritate de voturi (6 voturi 

împotrivă), în forma prezentată de Guvern. 
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Celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi au fost amânate pentru 

şedinţa următoare a comisiei. 

 

În ziua de 30 noiembrie 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi proiectele amânate 

în şedinţa anterioară a comisiei. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Ioan Cindrea, 

vicepreşedintele comisiei. 

 

La dezbateri a participat ca invitat doamna Mădălina Iliuţă – consilier 

în cadrul Ministerului Afacerilor Europene. 

 

Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al 

Consiliului de instituire a unui program al Uniunii Europene pentru 

schimbări sociale și inovare socială - COM (2011) 609 a fost transmisă 

comisiei noastre în vederea examinării fondului. 

În cadrul discuţiilor au fost prezentate atât motivele care au dus la 

apariţia acestui document, cât şi obiectivul acestuia.  

Obiectivul propunerii este instituirea unui program al UE pentru 

schimbări şi inovare socială în contextul strategiei “Europa 2020”, având 

ca obiective generale: 

- să încurajeze adeziunea la obiectivele Uniunii în domeniul social, al 

ocupării forţei de muncă şi al condiţiilor de muncă în rândul principalilor 

responsabili politici europeni şi naţionali;  

- să sprijine dezvoltarea unor sisteme adecvate, accesibile şi eficiente de 

protecţie socială şi a pieţelor muncii şi să faciliteze reforma politică; 

- să modernizeze legislaţia Uniunii în conformitate cu principiile 

reglementării inteligente şi să garanteze aplicarea efectivă a legislaţiei 

Uniunii în domeniile legate de condiţiile de muncă; 
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- să promoveze mobilitatea geografică a lucrătorilor şi să stimuleze 

oportunităţile de ocupare a forţei de muncă prin dezvoltarea pieţelor 

europene ale muncii; 

- să promoveze ocuparea forţei de muncă şi incluziunea socială. 

Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui proiect de opinie 

favorabil promovării propunerii de Regulament, considerând că aceasta nu 

aduce atingere intereselor şi legislaţiei României. 

 

Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al 

Consiliului privind Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului 

(CE) nr.1084/2006 - COM (2011) 612 a fost transmisă comisiei noastre în 

vederea examinării fondului. 

În cadrul discuţiilor au fost prezentate atât motivele care au dus la 

apariţia acestui document, cât şi obiectivele acestuia. 

Prezenta propunere de regulament face parte din pachetul legislativ 

privind politica de coeziune pentru perioada 2014-2020, care vizează 

stimularea creşterii şi a ocupării forţei de muncă în toată Europa, 

orientând investiţiile UE către obiectivele agendei europene pentru 

creştere economică şi locuri de muncă. 

Regulamentul propus stabileşte posibilităţile de intervenţie ale 

Fondului de coeziune, respectiv include un articol privind definirea zonelor 

generale de aplicare pentru intervenţie în domeniul transporturilor şi 

mediului. Posibilităţile de intervenţie sunt de asemenea definite printr-o 

listă negativă de activităţi care nu sunt eligibile pentru contribuţie, precum 

şi o listă de priorităţi de investiţii. 

Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui proiect de opinie 

favorabil promovării propunerii de Regulament, considerând că aceasta nu 

aduce atingere intereselor şi legislaţiei României. 

 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor - Viitorul Fondului de 
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solidaritate al Uniunii Europene - COM (2011) 613 a fost transmisă 

comisiei noastre în vederea examinării fondului. 

În cadrul discuţiilor s-a precizat, în primul rând, că tipul 

documentului este o comunicare şi nu are caracter legislativ.  

Au fost prezentate motivele care au dus la apariţia acestui 

document, precizându-se că Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 

(FSUE) a fost creat în 2002 pentru a pune la dispoziţia UE un instrument 

care să permită gestionarea eficientă a catastrofelor naturale majore care 

afectează statele membre sau ţările în curs de aderare la UE.  

Comisia europeană consideră că funcţionarea Fondului de 

Solidaritate ar putea fi îmbunătăţită în mod semnificativ prin simpla 

introducere a unui număr minim de modificări ale prezentului regulament, 

menţinând, în acelaşi timp, motivul şi caracterul acestuia şi fără a aduce 

atingere finanţelor sale şi volumului de cheltuieli. Nicio ajustare a 

regulamentului nu vizează criteriile de eligibilitate pentru operaţiunile 

finanţate din Fond, cum ar fi repararea imediată a infrastructurilor vitale şi 

costurile de desfăşurare a mijloacelor de intervenţie. Unele elemente ale 

propunerii din 2005, cum ar fi extinderea domeniului de aplicare, 

modificarea pragurilor sau abandonarea catastrofelor regionale nu vor mai 

fi urmărite. 

 

Prezenta comunicare are drept scop să sublinieze acest potenţial ca 

bază de discuţii cu Parlamentul European, cu statele membre din cadrul 

Consiliului, cu regiunile şi alte părţi interesate şi să vizeze o posibilă 

propunere legislativă de modificare a regulamentului existent într-o etapă 

ulterioară, ţinând seama de rezultatele acestor discuţii. 

Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui proiect de opinie 

favorabil promovării propunerii de Regulament, considerând că aceasta nu 

aduce atingere intereselor şi legislaţiei României. 

 

Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al 

Consiliului privind dispozițiile specifice aplicabile Fondului european de 
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dezvoltare regională și obiectivului referitor la investițiile pentru creștere 

economică și ocuparea forței de muncă și de abrogare a Regulamentului 

(CE) nr. 1080/2006 - COM (2011) 614 a fost transmisă comisiei noastre în 

vederea examinării fondului. 

În cadrul discuţiilor s-a precizat că propunerea de regulament 
stabileşte dispoziţiile ce reglementează Fondul european de dezvoltare 
regional (FEDR) referitor la investiţiile pentru creştere economică şi 
ocuparea forţei de muncă şi anume: domeniul de intervenţie al FEDR 
(conţinând totodată şi o listă a activităţilor care nu vor fi eligibile pentru 
sprijin FEDR), concentrarea tematică a resurselor FEDR pe tipuri de 
regiuni, definirea priorităţilor în materie de investiţii pentru fiecare dintre 
obiectivele tematice propuse la art.9 din proiectul Regulamentului general, 
abordarea caracteristicilor teritoriale speciale, indicatori. 

În cadrul dezbaterilor din comisia noastră s-a mai spus că Guvernul 
nu are obiecţii faţă de fondul propunerii, iar poziţia oficială a României 
urmează să fie stabilită în cadrul poziţiei generale referitoare la pachetul 
legislativ privind viitorul politicii de coeziune. 

Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui proiect de opinie 

favorabil promovării propunerii de Regulament, considerând că aceasta nu 

aduce atingere intereselor şi legislaţiei României. 

 

Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al 

Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul 

european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru 

pescuit și afaceri maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun, 

precum și de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european 

de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune și 

de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 - COM (2011) 615 a 

fost transmisă comisiei noastre în vederea examinării fondului. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat conţinutul, structurarea 

propunerii de regulament, precum şi poziţia României faţă de anumite 

norme din Regulament. 

 
8/10



Cu privire la poziţia României faţă de anumite dispoziţii ale 

propunerii de Regulament, membrii comisiei au fost informaţi asupra 

poziţiei rezervate a României faţă de introducerea regiunilor de tranziţie, 

necesitatea acordării unui sprijin special pentru regiunile capitală, 

stabilirea ratei de cofinanţare la nivelul fiecărui program de cooperare 

teritorială în parte, în funcţie de rata aplicabilă regiunilor ce fac parte din 

aria eligibilă. 

Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui proiect de opinie 

favorabil promovării propunerii de Regulament, considerând că aceasta nu 

aduce atingere intereselor şi legislaţiei României. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (27), în ziua de 29  

noiembrie 2011 au absentat domnul deputat Kerekes Karoly (grup 

parlamentar UDMR - delegaţie) 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, Adrian 

Solomon – 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. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (27), în ziua de 30  

noiembrie 2011 au absentat domnul deputat Victor Paul Dobre (grup 

parlamentar PNL - delegaţie)  domnul deputat Kerekes Karoly (grup 

parlamentar UDMR - delegaţie) şi domnul deputat Ioan Narcis Chisăliţă 

(grup parlamentar PSD). 

 

Au fost prezenţi următorii deputaţi: Claudia Boghicevici, Ioan 

Cindrea şi Răzvan Ţurea – vicepreşedinţi, Adrian Solomon – secretar, 
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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 
         

 
Întocmit, 

             Şef cabinet Ana Camelia Revenco 
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