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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

PROCES-VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din 28, 29 şi 30 iunie 2011 

 

 

În ziua de 28 iunie 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

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

de zi: 

1. Întâlnirea membrilor comisiei cu domnul Sebastian Lăzăroiu, ministrul 

muncii, familiei şi protecţiei sociale  

2. 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 

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.108/1999 

privind înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii - PLx 210/2011 

4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/2005 

privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului european 

de întreprindere - PLx 396/2011 

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

nr.97/2010 privind reglementarea unor măsuri în sistemul de asigurări 

sociale de sănătate - PLx 872/2010. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11422
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11986
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12110


La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Sebastian Lăzăroiu – Ministru, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale  

- d-l Nicolae Ivăşchescu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale 

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

- d-l Nicolae Dantes Bratu – inspector general de stat, Inspecţia Muncii 

- d-na Luminiţa Corneci – şef serviciu, Inspecţia Muncii 

- d-na Tania Amalia Zaharie – director SPAS, Primăria Baia Mare  

- d-na Maria Moţa – consilier al ministrului, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale 

- d-na Ioana Şanta – purtător de cuvânt, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale. 

 

În cadrul întâlnirii membrilor comisiei cu domnul Sebastian Lăzăroiu, 

ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, au fost prezentate priorităţile 

şi strategia ministerului, dar şi unele aspecte punctuale asupra unor 

proiecte de acte normative aflate deja pe agenda de lucru a comisiei. 

Astfel, în cadrul prezentării, domnul ministru Sebastian Lăzăroiu a 

făcut referire la unele aspecte privind Inspecţia Muncii. Domnia sa a 

precizat că se are în vedere redefinirea funcţiilor principale ale Inspecţiei 

Muncii, luând în considerare prevederile Convenţiei nr.81/1947 şi în acord 

cu triplul rol pe care aceasta îl îndeplineşte, şi anume: de îndrumător al 

angajatorilor şi angajaţilor, de control şi inspecţie şi sancţionator.  

Domnul ministru a prezentat membrilor comisiei obiectivele urmărite 

de minister, respectiv reorganizarea acestuia, reforma asistenţei sociale, 

interconectarea sistemelor informatice, scăderea dependeţei şi crearea de 

oportunităţi pe piaţa muncii, creşterea calităţii serviciilor sociale. În acest 

context, domnia sa a făcut referire la faptul că ONG-urile oferă servicii 

sociale de o calitate mai bună. Referitor la absorbţia fondurilor europene 

domnul ministru a prezentat câteva măsuri ce se doresc a fi luate în acest 

domeniu. 
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Doamna Tania Amalia Zaharie, director SPAS în cadrul primăriei 

municipiului Baia Mare, a prezentat activitatea şi realizările acestuia, 

precizând că se acordă 14 servicii primare şi specializate.  

În continuare, membrii comisiei au adresat întrebări domnului 

ministru privind politicile sociale, strategia ministerului şi măsurile avute în 

vedere referitoare la îngheţarea valorii punctului de pensie, creşterea 

şomajului, persoane vulnerabile (tineri, persoane peste 45 de ani, 

persoane din mediul rural), desfiinţarea unor agenţii din subordinea 

ministerului, asistenţa socială, violenţa domestică, comisiile de expertiză 

pentru persoanele cu handicap, desfiinţarea Inspecţiei Sociale.  

Domnul ministru a răspuns întrebărilor adresate, urmând ca unele 

răspunsuri să fie transmise şi în scris. 

 

Dezbaterile au continuat cu 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. Proiectul de lege are ca obiect de 

reglementare aprobarea unor măsuri de reorganizare a Ministerului Muncii, 

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

coordonarea sau sub autoritatea sa, respectiv: Autoritatea Naţională pentru 

Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului, Agenţia Naţională pentru 

Egalitate de Şanse între Bărbaţi şi Femei, Autoritatea Naţională pentru 

Persoanele cu Handicap. Se propune ca reorganizarea să se realizeze prin 

desfiinţarea autorităţii sau instituţiei publice, ca urmare a reducerii de 

personal şi a comasării prin absorbţie, şi preluarea activităţii acesteia de 

către MMFPS ori prin reducerea de posturi a personalului instituţiilor publice. 

Doamna Lidia Vlădescu, consultant parlamentar, a prezentat situaţia 

dezbaterii în comisie a acestui proiect de lege, precizând că în şedinţa 

comisiei din 5 aprilie 2011 s-au dezbătut atât proiectul de lege cât şi 

amendamentele depuse la comisie. Au fost acceptate o parte din 

amendamente, respectiv eliminarea textelor adoptate de Senat şi 

adoptarea ordonanţei în forma prezentată. De asemenea, a fost adoptat 
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un amendament în sensul introducerii unui articol II în legea de aprobare, 

care să cuprindă cadrul legal privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru 

Egalitatea de Gen, instituţie sub control parlamentar. 

În acest sens, au fost acceptate amendamentele doamnei deputat 

Sulfina Barbu, cu unele observaţii ale Ministerului Muncii. 

După întocmirea raportului comisiei, Departamentul legislativ al 

Camerei Deputaţilor a constatat că există unele neconcordanţe între textul 

adoptat de comisie şi legislaţia în vigoare. Au fost formulate unele 

observaţii, însuşite de Ministerul Muncii, care a solicitat repunerea 

proiectului pe ordinea de zi a comisiei şi rediscutarea art.II. În şedinţa 

comisiei din 3 mai 2011, a fost amânată dezbaterea proiectului de lege 

până la numirea noului ministru al muncii. 

Au fost reluate dezbaterile asupra textului astfel cum a fost adoptat 

de comisie anterior. În cadrul dezbaterilor, domnul ministru Sebastian 

Lăzăroiu a precizat că se susţine proiectul de lege în forma propusă de 

Guvern. 

În urma finalizării discuţiilor, proiectului de lege a fost adoptat, cu 

majoritate de voturi (7 voturi împotrivă), cu amendamente. 

Amendamentele admise şi respinse se regăsesc în raportul comisiei. 

 

Tot în prezenţa domnului ministru, s-a pus în discuţie şi proiectul de 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.108/1999 privind 

înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii - PLx 210/2011. Domnul 

ministru a precizat că modificarea şi completarea acestei legi constituie un 

obiectiv important al mandatului său şi a solicitat amânarea discuţiilor 

pentru a reanaliza proiectul prezentat şi a aduce eventuale modificări. 

Supusă votului, propunerea de amânare a fost acceptată cu 

unanimitate de voturi. 

 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.217/2005 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului 

european de întreprindere - PLx 396/2011 a fost prezentat de către 

doamna Lidia Vlădescu, consultant parlamentar, care a precizat că 
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obiectul de reglementare se referă la transpunerea în legislaţia naţională a 

Directivei 2009/38/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind 

instituirea unui comitet european de întreprindere sau a unei proceduri de 

informare și consultare a lucrătorilor în întreprinderile și grupurile de 

întreprinderi de dimensiune comunitară. De asemenea, a menţionat că 

obiectivul directivei îl constituie îmbunătăţirea cadrului legal în vederea 

respectării dreptului la informare şi consultare a lucrătorilor din 

întreprinderile de dimensiune comunitară şi din grupurile de întreprinderi 

de dimensiune comunitară, prin modernizarea legislaţiei comunitare în 

materie. Această modernizare are scopul de a asigura respectarea efectivă 

a drepturilor la informare şi consultare a lucrătorilor, de a creşte procentul 

comitetelor europene de întreprindere înfiinţate, permiţând în acelaşi timp 

funcţionarea în continuare a acordurilor în vigoare, de a soluţiona 

problemele întâmpinate în aplicarea practică a Directivei 94/45/CE, pe 

care o abrogă, şi de a remedia insecuritatea juridică determinată de 

anumite dispoziţii din directiva menţionată sau de lipsa anumitor dispoziţii, 

precum şi de a asigura o mai bună corelaţie între instrumentele legislative 

comunitare în materie de informare şi consultare a lucrătorilor. 

În cadrul discuţiilor au fost prezentate o serie de amendamente, în 

vederea respectării normelor de tehnică legislativă, care, supuse votului, 

au fost acceptate. Supus votului per ansamblu, proiectul de lege a fost 

adoptat de membrii comisiei, cu amendamente, cu unanimitate de voturi. 

Amendamentele sunt redate în raportul comisiei. 

 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.97/2010 privind reglementarea unor măsuri în sistemul de 

asigurări sociale de sănătate - PLx 872/2010 a fost prezentat de către 

doamna Monica Rallu Curta, expert parlamentar. Domnia sa a precizat că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea numărului 

maxim de posturi din sistemul de asigurări sociale de sănătate, 

modalitatea de încadrare în acest număr maxim de posturi, precum şi 

încetarea contractelor de muncă sau a raporturilor de serviciu din sistemul 

de asigurări sociale de sănătate. 
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De asemenea, s-a precizat că dezbaterea pe fond a acestui proiect 

revine Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru 

sănătate şi familie. 

Domnul Cristian Anton Irimie, Secretar de Stat în Ministerul 

Sănătăţii a precizat că se susţine proiectul de lege în forma prezentată de 

Guvern, având în vedere necesitatea încadrării în sumele alocate cu 

destinaţia cheltuieli de personal în sistemul de asigurări sociale de 

sănătate pentru respectarea prevederilor strategiei fiscal-bugetare pe 

perioada 2011-2013, în scopul reducerii riscului unui dezechilibru bugetar 

major. 

Supus votului, proiectul de lege a fost adoptat de membrii comisiei 

în forma prezentată, cu majoritate voturi (6 voturi împotrivă), urmând ca 

raportul comun să fie întocmit după finalizarea dezbaterilor şi în cadrul 

Comisiei pentru sănătate şi familie. 

 

În ziua de 29 iunie 2011, 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 şi completarea Legii nr.273/2004 

privind regimul juridic al adopţiei - PLx 416/2011 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.48² Legii 

nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 

sociale - Plx 318/2011 

3. Propunere legislativă privind completarea OUG nr.100/2008 pentru 

completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte 

drepturi de asigurări sociale - Plx 319/2011 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

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

republicată - Plx 697/2010 

5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.303/2007 din 13/11/2007 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale 

invalizilor şi văduvelor de război - Plx 790/2010 
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6. Propunere legislativă privind contractarea serviciilor sociale - Plx 

421/2011 

7. Propunere legislativă privind modificarea Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr.107 din 6 decembrie 2010 pentru modificarea şi 

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

Plx 444/2011. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Nicolae Ivăşchescu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale  

- d-l Bogdan Panait – Secretar de Stat, Oficiul Român pentru Adopţii 

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

Protecţiei Sociale  

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

Sociale 

- d-na Nicoleta Curelaru – şef Biroul juridic, Oficiul Român pentru Adopţii 

- d-na Ramona Popa – director cabinet, Oficiul Român pentru Adopţii. 

 

 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.273/2004 privind regimul juridic al adopţiei - PLx 416/2011 a fost 

prezentat de către doamna Lidia Vlădescu, consultant parlamentar. 

Domnia sa a precizat că obiectul de reglementare se referă la modificarea 

şi completarea Legii nr.273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, 

urmărind, în principal, redefinirea noţiunilor de adopţie internă şi 

internaţională, asigurarea concordanţei cu prevederile în materie ale Legii 

nr.287/2009 privind Codul Civil, evitarea eludării unor proceduri prealabile 

adopţiei, precum şi stabilirea unor noi condiţii şi măsuri referitoare la 

adopţia internaţională, în conformitate cu instrumentele juridice 

internaţionale ratificate sau semnate de România. 
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În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei cât şi 

invitaţii. În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma 

prezentată de Senat. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.48² 

Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 

asigurări sociale - Plx 318/2011 a fost prezentată de către doamna Geta 

Doană, expert parlamentar. Domnia sa a precizat că propunerea 

legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.482 al Legii 

nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 

sociale, în sensul reducerii vârstei standard de pensionare a femeilor care 

au realizat stagiul complet de cotizare, cu 1 an în cazul femeilor care au 

născut şi crescut, cel puţin până la vârsta de 10 ani, 3 copii şi cu 2 ani în 

cazul femeilor care au născut şi crescut, cel puţin până la vârsta de 10 ani, 

4 sau mai mulţi copii sau copii cu handicap. 

 În cadrul discuţiilor, s-a precizat că Legea nr.19/2000 privind 

sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale a fost 

abrogată începând cu data de 01.01.2011, prin dispoziţiile Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, propunerea 

legislativă rămânând fără obiect. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, respingerea iniţiativei legislative. 

 

Propunerea legislativă privind completarea OUG nr.100/2008 pentru 

completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte 

drepturi de asigurări sociale - Plx 319/2011 a fost prezentată de către 

doamna Geta Doană, expert parlamentar. Domnia sa a precizat că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea cu art. 

III al din O.U.G. nr.100/2008 pentru completarea Legii nr.19/2000 privind 

sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, aprobată prin 

Legea nr.154/2009, cu un nou alineat, alin.(11), în vederea calculării 

punctajului mediu anual corespunzător sporului de vechime acordat în 
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baza legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001 pentru activităţi 

desfăşurate în grupele I şi II de muncă, prin împărţirea punctelor rezultate 

din anii de spor, la anii de activitate în muncă în grupele superioare de 

muncă.  

 În cadrul discuţiilor, s-a precizat că Legea nr.19/2000 privind 

sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale a fost 

abrogată începând cu data de 01.01.2011, prin dispoziţiile Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, propunerea 

legislativă rămânând fără obiect. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, respingerea iniţiativei legislative. 

 

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 unuia dintre iniţiatori, pentru 

clarificarea unor aspecte tehnice. Supusă votului, propunerea a fost 

acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

De asemenea, au fost amânate dezbaterile asupra propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2007 din 

13/11/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.44/1994 privind 

veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de 

război - Plx 790/2010 şi a propunerii legislative privind contractarea 

serviciilor sociale - Plx 421/2011, pentru clarificarea unor aspecte legate 

de fundamentarea financiară. 

 

Propunerea legislativă privind modificarea Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr.107 din 6 decembrie 2010 pentru modificarea şi 

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

444/2011 a fost amânată, pentru a fi discutată împreună cu un alt proiect 

de act normativ aflat în procedură legislativă, cu acelaşi obiect de 

reglementare. 
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În ziua de 30 iunie 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 9.00, având pe ordinea de zi 

organizarea deplasării membrilor comisiei în judeţul Dâmboviţa. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (27), în zilele de 28, 29 şi 

30 iunie 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    Adrian Solomon 
 

 

 

 

Şef serviciu Elena Mesaroş 
 
 
 
Întocmit, 
Consultant parlamentar Lidia Ana Vlădescu 
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