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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 18, 19 şi 20 octombrie 2011 

 

 

În ziua de 18 octombrie 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 14.30, în şedinţă comună 

cu  Comisia pentru sănătate şi familie, având următoarea ordine de zi: 

1. 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 - PL-x 68/2011;  

2. 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 -      

Pl-x 444/2011. 

 

Şedinţa este condusă de către domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi: 

- Cristian Irimie, secretar de stat – Ministerul Sănătăţii; 

- Leana Stoea, director general – Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate;  

 - Liliana Mihai, director – Casa Naţională de Asigurări de Sănătate;  

      - Ana Radu, director general - Ministerul Finanţelor Publice. 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11705


 

Cele 2 iniţiative legislative  (PL-x 68/2011 şi Pl-x 444/2011) au fost 

retrimise de la plen, având raport comun de respingere. 

Preşedintele a propus menţinerea soluţiei prezentate în acest raport. 

Propunerea de menţinere a soluţiei a fost acceptată cu majoritate de 

voturi (17 voturi împotrivă). 

   

După şedinţa comună, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi-

a continuat lucrările, având următoarea ordine de zi: 

1. Lege privind statutul controlorului civil de trafic aerian din 

România -  Pl-x 844 /03.12.2007;  

2. 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 -  Pl-x 790 /29.11.2010.  

 

Şedinţa este condusă de către domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 

 

La dezbateri a participat ca invitat domnul George Marinescu, şef-

serviciu în cadrul Ministerului Finanţelor Publice. 

 

Proiectul de Lege privind statutul controlorului civil de trafic aerian 

din România -  Pl-x 844 /03.12.2007, a fost trimis pentru reexaminare de 

la Preşedintele României şi are raport preliminar de respingere de la 

Comisia pentru industrii şi servicii. 

Acest proiect a fost amânat cu unanimitate de voturi, în vederea 

rediscutării lui împreună cu propunerea legislativă aflată în dezbatere la 

Senatul României, în conformitate cu care urmează să se modifice 

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

referitoare la reducerea vârstei de pensionare a controlorilor civili de trafic 

aerian din România. 
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 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 - Pl-x 790 /29.11.2010,  a fost anterior 

respinsă de comisie şi retrimisă de la Plen. 

Urmare dezbaterilor din comisie, s-a menţinut soluţia  de respingere 

din raportul cu nr.27/780/23 mai 2010, cu majoritate de voturi (2 

abţineri). 

 

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

Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Adrian Solomon (grup 

parlamentar PSD) a participat domnul deputat Marian Neacşu, în locul 

domnului deputat Nicolae Bănicioiu (grup parlamentar PSD) a participat 

domnul deputat Cristian Rizea, în locul domnului deputat Dan Bărbulescu 

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

locul domnului deputat Ioan Chisăliţă (grup parlamentar PSD) a participat 

domnul deputat Georgian Pop. 

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

Claudia Boghicevici, Ioan Cindrea şi Răzvan Ţurea – vicepreşedinţi, 

Kerekes Karoly – secretar, 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 Prigoan, Nini Săpunaru, Marian Sârbu, 

Aurelia Vasile, Gelu Vişan, Samoil Vîlcu, Iulian Vladu, Marian Neacşu, 

Cristian Rizea, Marius Spânu, Georgian Pop. 

 

În ziua de 19 octombrie 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 10.00, având următoarea 

ordine de zi: 

1. Întâlnirea membrilor comisiei cu doamna Sulfina Barbu, ministrul 

muncii, familiei şi protecţiei sociale; 

2. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.283/2010 privind 

modificarea Legii nr.283/2010 privind înfiinţarea şi funcţionarea 
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camerelor pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală - PL-x 

541 /11.10.2011. 

 

Şedinţa este condusă de către domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 

 

Au participat ca invitaţi : 

- doamna Sulfina Barbu, ministrul muncii, familiei şi protecţiei 

sociale;  

- domnul Nicolae Ivăşchescu, secretar de stat în cadrul Ministerului 

Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale; 

- doamna Domnica Doina Pârcălabu - preşedintele Casei Naţionale 

de Pensii Publice; 

- domnul Gheorghe Lăcătuşu – consilier superior în cadrul 

Ministerului Agriculturii. 

 

 1. Scopul întâlnirii membrilor comisiei cu doamna Sulfina Barbu, 

ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, a fost acela de a avea un 

dialog asupra priorităţilor şi strategiei Ministerului Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale, dar şi asupra unor teme punctuale, cum ar fi: 

- blocarea dialogului social, care a condus la situaţia conflictuală 

creată ca urmare a manifestaţiilor din faţa Ministerului Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale; 

- faptul că cele 39 de sectoare de activitate nu sunt stabilite cu 

claritate şi că nu se pot încheia contractele colective de muncă, cu 

toate consecinţele negative ce decurg de aici;  

- organizarea actuală şi viitoare a Ministerului Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale, făcându-se referire în special la cedarea dreptului 

de tipărire a taloanelor de pensii al Casei Naţionale de Pensii Publice 

către Regia Autonomă Poşta Română; 

- asigurarea fondurilor necesare plăţii drepturilor de asigurări sociale 

şi de asistenţă socială. 
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În cadrul întâlnirii cu membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială a Camerei Deputaţilor, doamna ministru Sulfina Barbu a declarat 

că noul Cod al Muncii are un impact pozitiv, generând în continuare 

contracte de muncă, majoritatea fiind pe durată nedeterminată              

(94%). 

 Doamna ministru Sulfina Barbu a mai spus că, în timp ce Inspecţia 

Muncii şi Protecţia Copilului nu au nevoie de o reorganizare, Inspecţia 

Socială va trebui întărită. Deficitul de personal va fi acoperit prin 

redistribuire, noi angajări în sistem fiind practic excluse. 

 În continuare, ministrul Muncii a dat asigurări membrilor Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială a Camerei Deputaţilor că, până la 

sfârşitul acestui an, plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale şi 

de asistenţă socială se va face în conformitate cu prevederile legale, la 

timp şi în cuantumul stabilit, în cont curent, pe card sau prin mandat 

poştal. Pe de altă parte, indexarea de anul viitor a pensiilor, cu toate că 

este prevăzută de o lege în vigoare (Legea nr.263/2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice), pare a fi pentru moment incertă. Indexarea ar 

putea fi de 6,5% dar va depinde exclusiv de creşterea economică, 

guvernul neluând în calcul introducerea de noi taxe şi impozite sau 

creşterea celor actuale, în scopul asigurării sumelor necesare. 

   Doamna ministrul Sulfina Barbu a răspuns şi la întrebări punctuale 

ale deputaţilor din Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

Astfel, domnia sa a arătat că deocamdată nu a fost luată o decizie 

cu privire la cedarea drepturilor de tipărire a taloanelor de pensii, de la 

Casa Naţională de Pensii Publice la Poşta Română, deşi echipamentele 

folosite pentru tipărirea taloanelor de plată a pensiilor sunt cu un grad 

ridicat de uzură, iar achiziţionarea unora noi ar însemna şi costuri 

semnificative.                       Compania Naţională Poşta Română a venit 

cu o propunere de preluare a acestei operaţiuni, în limita aceloraşi costuri, 

dar nu a fost încă luată nici o decizie în privinţa externalizării serviciului.  
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Ministrul muncii a spus că proiectele actelor normative subsecvente 

proiectului Legii asistenţei sociale, vor fi transmise Comisiei pentru 

observaţii, până la data de 15 noiembrie 2011.  

Referindu-se la discuţiile de la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale legate de redefinirea sectoarelor de activitate din economia 

naţională, doamna ministru Sulfina Barbu a arătat că, personal, a avut 

patru întâlniri cu patronatele şi sindicatele, astfel că, până la sfârşitul  

săptămânii, s-ar putea contura o poziţie consensuală a partenerilor sociali 

şi promovată în Guvern printr-o hotărâre corespunzătoare.  

Ministrul muncii familiei şi protecţiei sociale a afirmat că a primit 

solicitări din partea patronatelor şi sindicatelor pentru două noi acte 

normative - Legea Economiei Sociale şi Legea Meşteşugarilor - care ar 

putea ajuta la crearea de noi locuri de muncă, în special zonele rurale.  

     
2. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.283/2010 privind 

înfiinţarea şi funcţionarea camerelor pentru agricultură, silvicultură şi 

dezvoltare rurală - PL-x 541 /11.10.2011, a fost trimis Comisiei pentru 

muncă şi protecţie socială pentru avizare, Comisia pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice fiind sesizată pe fond. 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a 

acordat aviz negativ cu majoritate de voturi (9 împotrivă).  

 

Din numărul total al membrilor comisiei (27), în ziua de 19 

octombrie 2011 au absentat domnul deputat Ioan Narcis Chisăliţă (grup 

parlamentar PSD) şi domnul Daniel Ionuţ Bărbulescu (grup parlamentar 

PD-L). 

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

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

parlamentar PNL) a participat domnul deputat Cristian Horia. 

 

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

Claudia Boghicevici, Ioan Cindrea şi Răzvan Ţurea – vicepreşedinţi, 
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Kerekes Karoly şi Solomon Adrian – secretari, Nicolae Bănicioiu, 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 Prigoan, Nini Săpunaru, 

Marian Sârbu, Aurelia Vasile, Gelu Vişan, Samoil Vîlcu, Iulian Vladu, 

Cristian Horia. 

 

În ziua de 20 octombrie 2011 pe ordinea de zi a fost înscris studiu 

individual asupra ploiectelor de lege aflate pe ordinea de zi din săptămâna 

următoare. 

Din numărul total al membrilor comisiei (27), în ziua de 20 

octombrie 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, 

Paul Victor Dobre    Kerekes Karoly 

 

 

 

 

 

 
Şef serviciu, Elena Mesaroş     Întocmit, Expert Geta Doană 
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