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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 15 şi 16 iunie 2011 

 

 

În ziua de 15 iunie 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 13.00, având următoarea ordine 

de zi: 

1. Proiect de Lege privind declararea zilei de 24 ianuarie zi de sărbătoare 

naţională legală - PLx 423/2010 

2. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii - 

PLx 433/2010 

3. Proiect de Lege pentru completarea art.134 alin.(1) din Legea 

nr.53/2003 – Codul muncii - Plx 765/2010 

4. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.53/2003 - Codul 

muncii, în vederea declarării - Zilei Naţionale de Rugăciune - ca 

sărbătoare legală nelucrătoare - Plx 672/2010 

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 

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

nr.107/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii - PLx 68/2011 

7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2011 

pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu privire la eliberarea, 
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gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate 

pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război - PLx 

145/2011 

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

nr.11/2011 privind utilizarea indicatorului de referinţă câştigul salarial 

mediu brut în actele normative din domeniul muncii şi protecţiei sociale 

- PLx 161/2011 

9. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

privind regimul străinilor în România - PLx 329/2011 

10. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.7/2006 privind statutul 

funcţionarului public parlamentar - PLx 343/2011 

11. Proiectul Legii antreprenorului social - PLx 361/2011. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-na Doina Pârcălabu - preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice  

- d-l Eusebiu Pistru - Secretar de Stat, Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii 

- d-na Daniela Pescaru - director general, Ministerul Finanţelor Publice 

- d-l Florian Coman - director general, Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii  

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

Sociale  

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

Sociale  

- d-l Cezar Păvăleanu – director, Secretariatul de Stat pentru Culte 

- d-na Carmen Ţucă – consilier, Ministerul Finanţelor Publice 

- d-l Aurelian Dumitrescu - consilier al ministrului, Ministerul 

Transporturilor şi Infrastructurii. 

 

 
2/6 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11867
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11867
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11899
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12033
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12044
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12065


În urma finalizării dezbaterilor asupra primelor 4 proiecte aflate pe 

ordinea de zi, respectiv proiectul de Lege privind declararea zilei de 24 

ianuarie zi de sărbătoare naţională legală - PLx 423/2010, proiectul de 

Lege pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii - PLx 433/2010, 

proiectul de Lege pentru completarea art.134 alin.(1) din Legea 

nr.53/2003 – Codul muncii - Plx 765/2010 şi propunerea legislativă 

privind modificarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii, în vederea declarării - 

Zilei Naţionale de Rugăciune - ca sărbătoare legală nelucrătoare - Plx 

672/2010, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (9 voturi 

împotrivă), respingerea lor. În cadrul dezbaterilor, a fost formulat un 

amendament care, supus votului, a fost respins. La solicitarea iniţiatorilor, 

amendamentul a fost redat în anexa la raportul întocmit asupra celor 4 

iniţiative legislative. 

 

În urma finalizării dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2011 pentru modificarea şi 

completarea legislaţiei cu privire la eliberarea, gestionarea şi 

monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, 

veteranilor de război şi văduvelor de război - PLx 145/2011, membrii 

comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (6 voturi împotrivă), 

adoptarea proiectului de lege cu amendamente. Amendamentele se 

regăsesc în raportul comisiei. 

 

În urma finalizării dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2011 privind 

utilizarea indicatorului de referinţă câştigul salarial mediu brut în actele 

normative din domeniul muncii şi protecţiei sociale - PLx 161/2011, 

membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, cu majoritate de 

voturi (6 voturi împotrivă şi o abţinere) şi membrii Comisiei pentru buget, 

finanţe şi bănci, cu unanimitate de voturi, au hotărât adoptarea  

proiectului de lege în forma prezentată. 
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Dezbaterile asupra proiectului Legii antreprenorului social - PLx 

361/2011, a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative privind regimul străinilor în România - PLx 329/2011 şi a 

proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.7/2006 privind statutul 

funcţionarului public parlamentar - PLx 343/2011, au fost amânate pentru 

şedinţa următoare a comisiei. 

 

Dezbaterile asupra proiectului 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 şi a proiectului 

de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.107/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii - PLx 68/2011 au fost amânate, la 

solicitarea membrilor comisiei, întrucât la dezbateri nu a participat nici un 

secretar de stat din partea Ministerului Sănătăţii. 

 

În ziua de 16 iunie 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 9.30, având pe ordinea de zi 3 

proiecte amânate în şedinţa anterioară a comisiei. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Marian Tutilescu – Secretar de Stat, Ministerul Administraţiei şi 

Internelor 

- d-na Magdalena Ichim – consilier, Ministerul Finanţelor Publice 

- d-na Loredana Butean – consilier, Ministerul Finanţelor Publice 

 

Referitor la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative privind regimul străinilor în România - PLx 329/2011, 

membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă 

a proiectului de lege. 
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 În urma finalizării dezbaterilor, proiectul de Lege pentru modificarea 

Legii nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar - PLx 

343/2011, a primit un aviz negativ. Soluţia a fost adoptataă de membrii 

comisiei cu unanimitate de voturi.  

 

Proiectul Legii antreprenorului social - PLx 361/2011 a fost dezbătut 

de membrii comisiei, iar în urma finalizării dezbaterilor, cu majoritate de 

voturi (8 voturi împotrivă), s-a hotărât avizarea negativă a proiectului de 

lege.  

 

Din numărul total al membrilor comisiei (27), în ziua de 15 iunie 

2011 au absentat domnul deputat Ioan Narcis Chisăliţă (grup parlamentar 

PSD) şi doamna deputat Cristina Pocora (grup parlametar PNL). 

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

Deputaţilor, republicat, în locul doamnei deputat Cristina Pocora (grup 

parlametar PNL) a participat doamna deputat Diana Tuşa.  

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, Dan-Mircea Popescu, Cosmin Mihai Popescu, Vasile-Silviu 

Prigoană, Nini Săpunaru, Marian Sârbu, Aurelia Vasile, Gelu Vişan, Samoil 

Vîlcu, Iulian Vladu, Diana Tuşa. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (27), în ziua de 16 iunie 

2011 au absentat domnul deputat Ioan Narcis Chisăliţă (grup parlamentar 

PSD) şi domnul deputat Marian Sârbu (grupul parlamentarilor 

independenţi). 

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 
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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, 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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