
 

 

  

Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 

al lucrărilor Comisiei din data de 25, 26 şi 27 octombrie 2011 

  

 

În ziua de 25 octombrie 2011, la lucrările comisiei au participat 

26 de deputaţi din totalul de 27 membri ai comisiei, lipsind  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, Pal Arpad, Cristina Ancuţa Pocora, 

Dan Mircea Popescu, Cosmin Mihai Popescu, Vasile Silviu Prigoană, Nini 

Săpunaru, Marian Sârbu, Aurelia Vasile, Gelu Vişan, Samoil Vâlcu, Iulian 

Vladu. 

 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările 

împreună cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 

începând cu ora 14.30. 

 

 Pe ordinea de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind 

formarea profesională a adulţilor ( PLx. 75/2011). 
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 Lucrările au fost conduse de domnul deputat Cristian Dumitrescu, 

preşedintele Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport.  

 

 La dezbateri au participat ca invitaţi: 

 - d-l Valentin Mocanu- secretar de stat, Ministerul Muncii, Familiei 

şi Protecţiei Sociale; 

 - d-l Andrei Kiraly- secretar de stat, Ministerul Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi Sportului; 

 - d-na Simona Bordeianu- consilier, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale; 

 - d-na Mihaela Udrea- director, Autoritatea Naţionala pentru 

Calificări. 

 

  Cele două comisii au fost învestite în comun pentru 

examinarea pe fond a proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea 

profesională a adulţilor. 

Asupra acestui proiect de lege, Comisia pentru invăţămînt, ştiinţă, 

tineret şi sport s-a pronunţat printr-un raport preliminar de respingere, 

iar Comisia pentru muncă şi protecţie socială, printr-un raport de 

adoptare cu amendamente. 

 Reprezentanţii celor două ministere au exprimat opinii diferite 

asupra acestui proiect de lege. 

Domnul secretar de stat Valentin Mocanu susţine soluţia adoptată 

în raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, însă 

reprezentantul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, 

domnul secretar de stat Andrei Kiraly nu susţine amendamentele 

propuse, arătând că în Legea nr. 1/2011-Legea educaţiei naţionale 

există nişte reglementări care nu sunt în concordanţă cu 

amendamentele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 

Domnul deputat Victor Paul Dobre apreciază că Guvernul nu este 

consecvent în privinţa Legii pentru modificarea şi completarea 
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Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a 

adulţilor. 

Domnul deputat Ioan Cindrea arată că locul Autorităţii Naţionale 

pentru Calificări, înfiinţată în temeiul Hotărârii de Guvern nr. 556/2011, 

trebuie să fie în subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale şi propune ca cele două ministere să formuleze un punct de 

vedere pe amendamentele cuprinse în raportul Comisiei pentru muncă 

şi protecţie socială. 

Doamna deputat Mariana Câmpeanu consideră că există un 

defasaj între MMFPS şi MECTS în ceea ce priveşte formarea 

profesională, având în vedere meseriile care se cer pe piaţa muncii la 

ora actuală şi pregătirea profesională realizată de către MECTS. 

La această opinie se raliază şi domnul deputat Ioan Botiş, care 

subliniază faptul că domeniul de calificare profesională pentru adulţi ar 

trebui să rămână la MMFPS. 

Având în vedere opiniile diferite  ale celor două ministere asupra 

proiectului de lege aflat pe ordinea de zi, domnul deputat Cristian 

Dumitrescu supune la vot propunerea de amînare pentru o săptămână, 

propunere adoptată cu majoritate de voturi (16 voturi împotrivă).  

 

 

 În ziua de 26 octombrie 2011, la lucrările comisiei, din numărul 

total al membrilor comisiei (27) a absentat domnul deputat Ioan Narcis 

Chisăliţă (grup parlamentar PSD). 

Conform prevederilor art. 51 alin. (6) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, în locul doamnei deputat Claudia Boghicevici 

(grup parlamentar PD-L) a participat domnul deputat Marius Gondor, în 

locul domnului deputat Daniel Ionuţ Bărbulescu (grup parlamentar PD-

L) a participat domnul deputat Marius Spânu, în locul doamnei deputat 

Cristina Ancuţa Pocora( grup parlamentar PNL) a participat domnul 

deputat Daniel Budurescu, în locul domnului deputat Marian Sârbu ( 

grup parlamentar Progresist) a participat domnul deputat Eugen 
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Nicolicea şi în locul domnului deputat Gelu Vişan ( grup parlamentar PD-

L) a participat între orele 9.30- 10.15 domnul deputat Adrian Niţu, şi 

ulterior domnul deputat Vasile Gherasim. 

Au fost prezenţi următorii deputaţi: Victor Paul Dobre- preşedinte, 

, Ioan Cindrea şi Răzvan Ţurea- vicepreşedinţi, Adrian Solomon şi 

Kerekes Karoly- secretari, Nicolae Bănicioiu,  Ioan- Nelu Botiş, Mariana 

Câmpeanu, Dorel Covaci, Ileana Cristina Dumitrache, Florian Daniel 

Geantă, Cornel Ghiţă, Ludovic Orban, Pal Arpad, Dan Mircea Popescu, 

Cosmin Mihai Popescu, Vasile Silviu Prigoană, Nini Săpunaru,  Aurelia 

Vasile,  Samoil Vâlcu, Iulian Vladu. 

 

 Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările 

începând cu ora 9.30, având următoarea ordine de zi: 

 

1. Proiect de Lege privind protecţia minorilor ai căror părinţi sunt 

plecaţi la muncă în străinătate- PLx 374/2009; 

2. Proiect de Lege privind instituirea ajutorului financiar lunar pentru 

persoanele din fostele localităţi necooperativizate în perioada 

comunistă, care au livrat la fondul centralizat al statului, prin 

sistemul de contractări şi achiziţii, produse animaliere şi 

agroalimentare- PLx 76/2011; 

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

53/2003- Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare- 

Plx 544/2011. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi: 

- d-l Valentin Mocanu- secretar de stat, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale; 
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- d-na Doina Pârcălabu, preşedintele Casei Naţionale de Pensii 

Publice; 

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

- d-na Cristina Cuculas, şef-serviciu, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale; 

- d-na Ioana Hanganu, consilier, Ministerul Finanţelor Publice. 

  

Proiectul de Lege privind protecţia minorilor ai căror părinţi sunt 

plecaţi la muncă în străinătate a fost amânat, solicitându-se prezenţa 

doamnei ministru Anca Boagiu, în calitate de iniţiator.  

Domnul deputat Kerekes Karoly susţine amînarea întrucât prin 

proiectul de lege sunt introduse nişte reglementări ce stabilesc în 

sarcina cadrelor didactice datorii suplimentare, care pot conduce la 

penalizări şi sancţiuni disciplinare.  

Propunerea de amînare a fost votată cu majoritate de voturi( un vot 

împotrivă). 

 

Proiectul de Lege privind instituirea ajutorului financiar lunar pentru 

persoanele din fostele localităţi necooperativizate în perioada 

comunistă, care au livrat la fondul centralizat al statului, prin sistemul 

de contractări şi achiziţii, produse animaliere şi agroalimentare este 

dezbătut în prezenţa domnului senator Emilian Frâncu, în calitate de 

iniţiator. Domnia sa arată că acest ajutor financiar se acordă 

persoanelor care au împlinit vârsta de pensionare, nu beneficiază de 

pensie din sistemul public de pensii sau sisteme neintegrate, au venituri 

nete sub 30% din nivelul indemnizaţiei sociale minime, garantate 

pentru pensionari. 

Domnul secretar de stat Valentin Mocanu precizează că Ministerul 

Finanţelor Publice nu a identificat surse de finanţare pentru susţinerea 

proiectului de lege. 

Domnul senator Emilian Frâncu arată că iniţiativa urmează să intre în 

vigoare în anul 2012 şi cheltuielile pe care le implică punerea în aplicare 

 5



a acestui proiect de lege se pot cuprinde în legea bugetului de stat 

pentru anul 2012. 

Domnul deputat Ioan Cindrea este în favoarea proiectului de lege, 

arătând că persoanele beneficiare au fost obligate să contribuie la 

fondul centralizat al statului , iar comisia pentru muncă şi protecţie 

socială, prin domeniul său de expertiză trebuie să aibă în vedere efectul 

social şi nu cel financiar. 

Domnul deputat Ioan Botiş  subliniază faptul că prin legea asistenţei 

sociale s-a introdus venitul minim de inserţie, de care va beneficia şi 

categoria socială despre care se face vorbire în proiectul de lege şi 

propune respingerea. 

Doamna deputat Aura Vasile  intervine , arătând că ar fi trebuit 

depus un amendament  scris în acest sens. 

Domnii deputaţi Cornel Ghiţă şi Iulian Vladu  precizează faptul că 

Regulamentul Camerei Deputaţilor nu conţine o asemenea prevedere 

pentru şedinţele de comisie. 

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre  propune examinarea pe 

articole. În urma finalizării dezbaterilor, proiectul de lege este respins cu 

majoritate de voturi( 9 voturi împotrivă şi o abţinere). Motivele 

respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

53/2003- Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare a fost 

adoptat de Senat în temeiul art.75 alin. (2) teza a III-a din Constituţia 

României, republicată, adoptare tacită. Proiectul de lege este prezentat 

de doamna Lidia Vlădescu, expert parlamentar în cadrul comisiei. 

Domnul deputat Ioan Cindrea , unul din iniţiatori  arată că 

modificările aduse prin acest proiect au avut acordul partenerilor sociali, 

subliniind faptul că proiectul Guvernului nu a întrunit acordul tuturor 

partenerilor sociali. 
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Domnul deputat Ioan Botiş precizează faptul că sindicatele şi 

patronatele au căzut de acord pe un protocol pe o durată de 4 ani, 

protocol în care  salariul este legat de competitivitate. 

Domnul deputat Dan Mircea Popescu  consideră că modificările  

aduse Legii nr. 40/2011 –Codul Muncii nu si-au atins ţinta, iar acordul 

cu privire la raportul salarii- competitivitate este încheiat doar între o 

parte a patronatelor şi sindicate. 

În replică, domnul secretar de stat Valentin Mocanu subliniază faptul 

că proiectul Guvernului a fost în dezbaterea partenerilor sociali, deci are 

în spate un dialog tripartit, arătând că în cadrul CES sunt 13 organizaţii 

patronale cu reprezentativitate, fapt ce conduce uneori la divergenţe de 

opinii pe anumite aspecte. 

Doamna deputat Aura Vasile  arată că Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale trebuie să-i apere pe cei care au un singur bun de 

valoare pe care şi-l vând: munca. 

În urma dezbaterilor generale, domnul preşedinte Victor Paul Dobre 

propune dezbaterea pe articole, proiectul de lege fiind respins cu 

majoritate de voturi ( 7 voturi împotrivă). 

 

 

În ziua de 27 octombrie 2011, la lucrările comisiei, din numărul 

total de membri (27) a absentat domnul domnul deputat Ioan Narcis 

Chisăliţă (Grup parlamentar PSD). 

 Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările 

începând cu ora 9.30, având pe ordinea de zi studiu individual asupra 

iniţiativelor legislative ce se află pe agenda de lucru a comisiei. 

 

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 
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Orban, Pal Arpad, Cristina Ancuţa Pocora, Dan Mircea Popescu, Cosmin 

Mihai Popescu, Vasile Silviu Prigoană, Nini Săpunaru, Marian Sârbu, 

Aurelia Vasile, Gelu Vişan, Samoil Vâlcu, Iulian Vladu. 

 

 

   PREŞEDINTE,                                         SECRETAR, 

Victor Paul DOBRE                                KEREKES  Karoly             

 

 

 

Şef-serviciu,                                                          

Elena Mesaroş   

 
                                                                                    Întocmit, 

       Consilier parlamentar Monica Rallu Curta                           
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