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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

PROCES-VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din 12, 13, 14 şi 15 mai 2014 

 

 

În perioada 12 – 15 mai 2014, Comisia pentru muncă şi protecţie 

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

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

nr.8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă - PLx 214/2009 

2. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Educaţiei 

Naţionale nr.1/2011 - Plx 181/2014 

3. Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.9 din Legea 

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

522/2013 

4. Proiect de Lege privind ziua liberă pentru îngrijirea sănătăţii copilului - 

PLx 576/2013 

5. Propunere legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de 

dietetician - Plx 188/2014 

6. Propunere legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de 

dietetician - Plx 202/2014 

7. Propunere de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind 

instituirea unei platforme europene pentru intensificarea cooperării în 

materie de prevenire și descurajare a muncii nedeclarate - COM (2014) 

221 



8. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Bilanţul Strategiei 

Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 

incluziunii - COM (2014) 130. 

 

În data de 12 mai 2014 lucrările au fost conduse de domnul deputat 

Florin Iordache, preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-na Elena Iordache – director general adj., Ministerul Finanţelor 

Publice 

- d-l Eduard Corjescu – director, Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice  

- d-na Carmen Manu – director, Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

- d-l Fănel Mitea – director, Ministerul Finanţelor Publice 

- d-na Daciana Levente – consilier, Ministerul Afacerilor Externe 

- d-l Amedeo Vasilescu – consilier, Ministerul Afacerilor Externe 

- d-l Ştefan Harda – consilier, Ministerul Afacerilor Externe. 

 

 Dezbaterile asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă 

- PLx 214/2009 au fost amânate, la solicitarea membrilor comisiei şi a 

reprezentanţilor Ministerului Finanţelor Publice, pentru a fi reanalizate 

amendamentele acceptate în cadrul Comisiei pentru industrii şi servicii, 

comisie sesizată cu dezbaterea pe fond a proiectului de lege, alături de 

comisia noastră. 

 

 Dezbaterile asupra propunerii legislative pentru modificarea și 

completarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 - Plx 181/2014 au fost 

amânate, la solicitarea membrilor comisiei, întrucât nu există un punct de 

vedere al Guvernului asupra iniţiativei legislative. 
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 Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.9 din Legea 

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

522/2013 a fost retrimis comisiei, de către plenul Camerei Deputaţilor, în 

vederea reexaminării fondului. 

 În urma reluării dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente şi 

întocmirea unui raport de înlocuire. Amendamentele sunt prezentate în 

raportul comisiei. 

 

 Proiectul de Lege privind ziua liberă pentru îngrijirea sănătăţii 

copilului - PLx 576/2013 a fost retrimis comisiei, de către plenul Camerei 

Deputaţilor, în vederea reexaminării fondului. 

În urma reluării dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, menţinerea soluţiei iniţiale, de adoptare a 

proiectului de lege cu amendamente, exprimată în raportul depus în data 

de 18.02.2014. 

 

 Propunerea legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de 

dietetician - Plx 188/2014 şi propunerea legislativă privind organizarea și 

exercitarea profesiei de dietetician - Plx 202/2014 au fost trimise comisiei 

pentru avizare, dezbaterea pe fond fiind de competenţa Comisiei pentru 

sănătate şi familie. 

 Dezbaterile asupra celor două iniţiative au fost amânate, la 

solicitarea reprezentanţilor Ministerului Sănătăţii, întrucât punctul de 

vedere al Guvernului nu a fost finalizat. Supusă votului, propunerea de 

amânare a fost acceptată de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. 

 

 Propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului 

privind instituirea unei platforme europene pentru intensificarea cooperării 

în materie de prevenire și descurajare a muncii nedeclarate - COM (2014) 

221 a fost trimisă comisiei noastre în vederea verificării respectării 

principiului subsidiarităţii. 
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 În cadrul dezbaterilor a fost prezentat contextul în care a apărut 

acest document. Astfel, s-a precizat că la nivelul UE, munca nedeclarată 

este definită ca „orice activitate remunerată, care este legală în ceea ce 

privește natura ei, dar nu este declarată autorităţilor publice, luând în 

calcul diferenţele sistemelor de reglementare din statele membre”. 

 Prezenta propunere rezultă din diferite studii și consultări. 

Consultarea părţilor interesate a fost efectuată în cadrul grupului de 

directori generali pentru relaţii industriale, al Comitetului inspectorilor de 

muncă principali și al Comisiei administrative pentru coordonarea 

securităţii sociale. În general, reprezentanţii statelor membre au 

recunoscut valoarea adăugată a unei acţiuni la nivelul UE care vizează 

prevenirea și descurajarea muncii nedeclarate și au salutat intenţia 

Comisiei de a se implica mai mult în acest domeniu de politică.  

 Analiza a concluzionat că opţiunea preferată ar fi crearea unei 

platforme europene cu un caracter obligatoriu al calităţii de membru.  

 Platforma ar asigura implicarea tuturor autorităţilor relevante din 

toate statele membre în activităţile desfășurate la nivelul UE și ar permite 

o cooperare periodică și operaţională în domeniu.  

 Referitor la principiul subsidiarităţii şi principiul proporţionalităţii s-a 

precizat că alegerea instrumentului juridic – o decizie a Parlamentului 

European și a Consiliului – este cea mai potrivită, având în vedere faptul 

că articolul respectiv prevede procedura legislativă ordinară pentru 

adoptarea iniţiativei. 

 În timp ce principalele competenţe pentru combaterea muncii 

nedeclarate aparţin statelor membre, provocările cu care se confruntă 

acestea, cum ar fi impactul negativ al muncii nedeclarate asupra 

economiei și societăţii, dificultăţile în abordarea formelor transfrontaliere 

ale muncii nedeclarate, compromisul între nivelurile adecvate de 

impozitare/reglementare și necesitatea de a evita încurajarea angajatorilor 

de a recurge la munca nedeclarată, precum și lipsa unei cooperări între 

diferitele autorităţi responsabile cu aplicarea legii, sunt comune tuturor 

statelor membre.  
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 Acţiunea UE de intensificare a cooperării la nivel european ar sprijini 

eforturile depuse de statele membre în direcţia descurajării și prevenirii 

muncii nedeclarate, făcând-o mai eficientă și mai eficace. Astfel, se 

adaugă un plus de valoare acţiunilor statelor membre. Autorităţile 

naţionale responsabile cu aplicarea legii sunt, într-adevăr, nivelul cel mai 

adecvat pentru abordarea provocărilor legate de munca nedeclarată. De 

asemenea, aspectele transfrontaliere pot fi abordate mai bine la nivelul 

UE. Prin urmare, propunerea respectă principiul subsidiarităţii. 

 Propunerea respectă şi principiul proporţionalităţii deoarece 

constituie o măsură menită să încurajeze cooperarea între statele 

membre, cu excluderea oricărei armonizări a actelor cu putere de lege și a 

normelor administrative ale statelor membre. S-a luat în considerare o 

opţiune de creare a unei noi agenţii descentralizate a UE, însă aceasta a 

fost respinsă, având în vedere costurile de administrare generate de 

instituirea unei noi agenţii.  

Urmare celor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui proces verbal, care va fi 

transmis Comisiei pentru afaceri europene şi, spre informare, Biroului 

permanent al Camerei Deputaţilor şi Departamentului de studii 

parlamentare şi politici U.E., potrivit procedurilor stabilite prin HCD 

nr.11/2011. 

 

 Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Bilanţul 

Strategiei Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 

incluziunii - COM (2014) 130 a fost trimisă comisiei noastre în vederea 

examinării fondului. 

 În cadrul discuţiilor s-a precizat că motivele care au dus la apariţia 

acestui document se regăsesc în strategia Europa 2020, care a fost 

lansată ca strategia UE pentru creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 

incluziunii. Obiectivul acesteia a fost creșterea competitivităţii UE, 

păstrând modelul său de economie socială de piaţă și îmbunătăţind 

semnificativ eficienţa resurselor sale.  
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 Au fost stabilite cinci obiective principale intercorelate pe care UE 

trebuia să le atingă până în 2020 în domeniul ocupării forţei de muncă, al 

cercetării și dezvoltării (C&D), al schimbărilor climatice și energiei, al 

educaţiei și al combaterii sărăciei și excluziunii sociale. Aceste obiective, 

fără să fie exhaustive, erau considerate reprezentative pentru tipul de 

schimbare dinamică promovată în cadrul strategiei.  

 Având în vedere amploarea crizei din ultimii ani, a fost necesară 

completarea obiectivelor pe termen lung ale Strategiei Europa 2020, ca 

răspuns politic imediat și energic. Prin intermediul Analizelor anuale ale 

creșterii, în care a stabilit priorităţi la nivelul UE pentru anul următor, dar 

și prin prezentarea de propuneri legislative specifice și emiterea de 

orientări pentru fiecare ţară, Comisia a promovat un complex de măsuri 

pentru stabilizarea sectorului financiar, combinate cu strategii de 

redresare, eforturi de consolidare bugetară și reforme structurale adaptate 

la particularităţile ţărilor și care reflectă interdependenţa economiilor din 

UE.  

 După patru ani de la lansarea Strategiei Europa 2020, scopul 

prezentei comunicări este de a face un bilanţ, de a identifica progresele, 

provocările şi liniile directoare ale strategiei pentru atingerea obiectivelor 

Europa 2020.  

 Analiza expusă în prezenta comunicare arată că bilanţul obiectivelor 

și al iniţiativelor emblematice ale Strategiei Europa 2020 este neomogen. 

UE este pe cale de a îndeplini sau se apropie de îndeplinirea obiectivelor 

privind educaţia sau clima și energia, dar situaţia este diferită în cazul 

obiectivelor privind ocuparea forţei de muncă, cercetarea și dezvoltarea 

sau reducerea sărăciei. Cu toate acestea, existenţa obiectivelor UE a 

permis concentrarea atenţiei asupra elementelor fundamentale cu acţiune 

pe termen lung care sunt esenţiale pentru viitorul societăţii și al economiei 

UE.  

 Transpunerea acestor obiective la nivel naţional a contribuit, de 

asemenea, la evidenţierea unor tendinţe incomode: un decalaj crescând 

între statele membre cu cele mai bune rezultate și cele cu rezultate mai 
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slabe și un decalaj din ce în ce mai mare între regiunile aceluiași stat 

membru sau între regiuni din state membre diferite.  

 Criza a evidenţiat și inegalităţi accentuate în distribuţia bogăţiei și a 

venitului. Experienţa a demonstrat, de asemenea, că implicarea activă și 

participarea regiunilor și a orașelor – care sunt responsabile pentru 

punerea în aplicare a multor politici ale UE – au fost esenţiale pentru 

realizarea obiectivelor strategiei Europa 2020. Acestea sunt provocări care 

trebuie abordate cu ocazia revizuirii și a ajustării ulterioare a strategiei. 

Principala concluzie a evaluării este aceea că progresul, în atingerea 

obiectivelor Strategiei Europa 2020, este unul mixt. Astfel, criza 

economică şi financiară a avut un impact negativ major asupra nivelurilor 

de ocupare a forţei de muncă şi sărăciei şi a restrâns evoluţiile în ceea ce 

priveşte restul obiectivelor. Face excepţie obiectivul referitor la reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră, unde criza economică a avut un impact 

pozitiv, determinat îndeosebi de reducerea activităţilor de producţie şi de 

transport.  

Urmare celor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

întocmirea unui proiect de opinie favorabil, care va fi transmis Comisiei 

pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor şi, spre informare, Biroului 

Permanent al Camerei Deputaţilor şi Departamentului de studii 

parlamentare şi politici U.E., potrivit procedurii stabilite prin HCD 

nr.11/2011. 

 

În perioada 13-15 mai 2014, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu individual, 

fiind distribuite membrilor comisiei materiale documentare suplimentare 

asupra proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei. 
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Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (24) în perioada 12-15 mai 2014, au absentat doamna deputat 

Plumb Rovana (grup parlamentar PSD) – ministru, doamna deputat 

Anastase Roberta Alma (grup parlamentar PDL) şi doamna deputat 

Dumitrache Ileana Cristina (grup parlamentar PSD). 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Iordache 

Florin – preşedinte, Solomon Adrian şi Vladu Iulian – vicepreşedinţi, Găină 

Mihăiţă şi Pocora Cristina-Ancuţa – secretari, Amet Varol, Anton Marin, 

Axente Ioan, Baltă Mihai, Boghicevici Claudia, Condurăţeanu Andrei-

Răzvan, Covaci Dorel, Delureanu Virgil, Galan Constantin, Iane Daniel, 

Kerekes Károly, Orban Ludovic, Sefer Cristian-George, Stativă Irinel-Ioan, 

Stoica Mihaela, Tudorie Violeta. 

 

  
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

 Florin Iordache    Mihăiţă Găină 

      

 
 
 
 

 
 
 
Întocmit, 
Expert parlamentar Lidia Vlădescu 
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