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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 13 şi 15 decembrie 2010 

 

 

În ziua de 13 decembrie 2010, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 18.00, având următoarea 

ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 

privind venitul minim garantat - PLx 681/2010 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare - Plx 503/2010 

3. Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.416 din 2001 privind 

venitul minim garantat - Plx 739/2010 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri a participat, ca invitat, domnul Nicolae Ivăşchescu, 

Secretar de Stat în cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 

 

La începutul şedinţei, doamna deputat Claudia Boghicevici, 

vicepreşedinte al comisiei, a propus introducerea pe ordinea de zi a unui 
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alt proiect aflat pe agenda de lucru a comisiei, respectiv proiectul de Lege 

privind alocaţia pentru susţinerea familiei - PLx 836/2010. 

Domnul deputat Cornel Ghiţă a spus că acest proiect trebuie aprobat 

înainte de adoptarea legilor bugetare, pentru a fi introduse cheltuielile în 

bugetul consolidat pe anul 2011. 

Domnul deputat Dan Mircea Popescu precizează că nu este de acord 

cu modificări ale ordinii de zi de la un minut la altul, mai ales cu proiecte  

abia sosite la comisie, întrucât nu a fost timp suficient pentru a fi analizate 

aşa cum ar trebui, având în vedere importanţa măsurilor propuse. 

Domnul deputat Iulian Vladu propune o pauză de consultări de 10 

minute. 

La reluarea dezbaterilor, domnul preşedinte Victor Paul Dobre 

supune la vot completarea ordinii de zi, propunerea fiind acceptată cu 

majoritate de voturi. 

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a dat cuvântul domnului 

Secretar de Stat Nicolae Ivăşchescu, pentru o scurtă prezentare a 

proiectului de lege înscris la punctul 1 pe ordinea de zi. Domnia sa a 

precizat că proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare, în scopul îmbunătăţirii cadrului 

juridic existent cu privire la drepturile de care beneficiază persoanele 

singure şi familiile sărace lipsite de mijloace de subzistenţă. 

Din partea personalului tehnic al comisiei, doamna Sorina Szabo, 

expert parlamentar, a prezentat proiectul de lege. De asemenea, a 

precizat că şi următoarele două proiecte aflate pe ordinea de zi au ca 

obiect de reglementare modificarea Legii nr.416/2001 şi, pentru 

respectarea normelor de tehnică legislativă, acestea trebuie conexate, 

urmând a se întocmi un singur raport, comun pentru cele trei iniţiative 

legislative.  

Referitor la proiectul cu nr. PLx 681/2010, domnia sa a menţionat că 

principalele schimbări preconizate se referă la: 
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- preluarea plăţii ajutorului social de către Agenţia Naţională pentru 

Prestaţii Sociale, prin agenţiile teritoriale pentru prestaţii sociale, 

începând cu anul 2011; 

- stabilirea dreptului la ajutorul social, care se realizează în continuare de 

către primari, prin dispoziţia acestora bazată pe cererea şi documentele 

doveditoare depuse de solicitant, precum şi pe anchetă socială 

efectuată de serviciul de sprecialitate, iar plata dreptului se va aproba 

prin decizia directorului agenţiei teritoriale pentru prestaţii sociale; 

- suspendarea ajutorului social în situaţia familiilor şi persoanelor singure 

care nu îşi îndeplinesc obligaţia de a aduce din 3 în 3 luni adeverinţă de 

la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă sau care nu 

realizează orele de lucrări sau acţiuni de interes local, precum şi în 

cazul celor care, din 6 în 6 luni, nu prezintă declaraţia pe proprie 

răspundere privind componenţa familiei şi a veniturilor realizate de 

aceştia; 

- asigurarea accesului la serviciile de sănătate prin preluarea implicită a 

plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele din 

familiile beneficiare de ajutor social; 

- asigurarea fondurilor necesare pentru plata ajutorului social prin 

includerea acestora în bugetul alocat MMFPS. 

Referitor la proiectul cu nr.Plx 503/2010, acesta are ca obiect de 

reglementare modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 în sensul 

acordării de ajutoare de urgenţă, din partea statului român, familiilor şi 

persoanelor care se află în situaţii de necesitate, cauzate de decesul unor 

membri ai familiei sau unor rude, pe teritoriul altor state, în timpul 

exercitării unor misiuni, salvării vieţii altor persoane, efectuării unor 

călătorii sau desfăşurării unor activităţi legale, în vederea repatrierii 

corpurilor acestora. 

În ceea ce priveşte proiectul de act normativ cu nr. Plx 739/2010, 

acesta are ca obiect de reglementare abrogarea Legii nr.416/2001 privind 

venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare. 

Cu privire la primul proiect de lege, domnul deputat Ioan Cindrea a 

considerat că este în contradicţie cu Codul Familiei, iar domnul deputat 
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Dan Mircea Popescu a apreciat că legea este în contradicţie cu normele de 

aplicare, acestea nefiind puse de acord cu textul legii. 

Domnul deputat Adrian Solomon a considerat că era mai bună 

varianta iniţială a legii, iar domnul preşedinte Victor Paul Dobre a apreciat 

că cele două legi iniţiate de Guvern, respectiv Legea privind venitul minim 

garantat şi Legea privind alocaţia pentru susţinerea familiei, sunt legi care 

se introduc spre adoptare în preajma votării bugetului.  

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a desemnat-o pe doamna 

vicepreşedinte Claudia Boghicevici pentru a conduce în continuare lucrările 

comisiei, precizând că membrii grupului parlamentar PNL din comisie se 

retrag din şedinţă. De asemenea, şi membrii grupului parlamentar 

PSD+PC părăsesc sala, în semn de protest faţă de modul în care sunt 

impuse aceste două proiecte pentru a fi adoptate de Parlament, dar şi 

pentru a nu participa la adoptarea unei legi prin care, de fapt, se 

urmăreşte reducerea ajutorului social şi prin care se politizează inclusiv 

distribuirea ajutoarelor sociale şi a venitului minim garantat.  

Întrucât cvorumul de lucru este îndeplinit, se trece la dezbaterea pe 

articole a proiectului de lege cu nr.PLx 681/2010. Doamna deputat Claudia 

Boghicevici a prezentat membrilor comisiei o serie de amendamente, care, 

supuse votului, au fost acceptate. Amendamentele se regăsesc în raportul 

comisiei. 

Supus votului, cu amendamentele admise, proiectul de lege este 

acceptat cu 15 voturi pentru. 

 

Doamna preşedinte de şedinţă a dat cuvântul domnului Secretar de 

Stat Nicolae Ivăşchescu pentru a prezenta punctul de vedere al Guvernului 

asupra propunerilor legislative cu nr. Plx 503/2010 şi Plx 739/2010. 

Domnia sa a precizat că Guvernul nu susţine promovarea acestor iniţiative 

legislative.  

Domnul deputat Cornel Ghiţă propune plenului comisiei respingerea 

lor. Supusă votului, propunerea este acceptată cu 15 voturi pentru. 
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Doamna preşedinte de şedinţă a dat cuvântul domnului Secretar de 

Stat Nicolae Ivăşchescu pentru a prezenta proiectul de lege nou introdus 

pe ordinea de zi, proiectul de Lege privind alocaţia pentru susţinerea 

familiei - PLx 836/2010.  

Domnul Secretar de Stat a precizat că proiectul de lege are ca obiect 

de reglementare instituirea alocaţiei pentru susţinerea familiei şi crearea 

cadrului juridic necesar pentru acordarea acestei alocaţii familiilor care au 

în creştere şi îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani şi al căror venit net 

mediu lunar este de maximum 370 lei/persoană. 

Din partea personalului tehnic, poriectul este prezentat de către 

doamna Sorina Szabo, expert parlamentar, care precizează că prin 

proiectul de lege se abrogă O.U.G. nr.105/2003 privind alocaţia familială 

complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală. De 

asemenea, se prevede ca noua alocaţie să se acorde potrivit unei 

proceduri similare cu cea prevăzută prin OUG nr.105/2003.  

Modificările importante se referă la diferenţierea acordării alocaţiilor 

familiale în funcţie de veniturile familiilor şi numărul de copii din familie, 

care se face prin stabilirea a două tranşe de venituri, respectiv venituri 

cuprinse între 0 – 200 lei şi venituri cuprinse între 201 – 370 lei. 

În continuare, se trece la dezbaterea pe articole. Doamna deputat 

Claudia Boghicevici a prezentat membrilor comisiei o serie de 

amendamente, care, supuse votului, au fost acceptate. Amendamentele 

se regăsesc în raportul comisiei. 

Supus votului, cu amendamentele admise, proiectul de lege este 

acceptat cu 15 voturi pentru. 

 

În ziua de 15 decembrie 2010, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările în două şedinţe. Prima şedinţă a început la 

ora 9.30, având următoarea ordine de zi: 

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

nr.72/2010 privind reorganizarea unor instituţii din domeniul sanitar, 

precum şi pentru modificarea unor acte normative din domeniul 

sănătăţii - PLx 604/2010 
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2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 384/2006 

privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari - Plx 658/2010 

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă 

nr.159/1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Loteria Română"- 

S.A. şi a Ordonanţei de Urgenţă nr.195/2001 privind repartizarea 

profitului Companiei Naţionale "Loteria Română"- S.A. - PLx 684/2010 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

Urgenţă nr.159/1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Loteria 

Română"- S.A. şi a Ordonanţei de Urgenţă nr.195/2001 privind 

repartizarea profitului Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A. - Plx 

753/2010 

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice 

şi sportului nr.69/2000 - PLx 692/2010 

6. Proiect de Lege pentru completarea art.182 din Legea nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii - PLx 694/2010 

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - Plx 699/2010 

8. Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de inginer 

constructor cu drept de liberă practică, precum şi înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Camerei Inginerilor din Domeniul 

Construcţiilor din România - Plx 700/2010 

9. Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de inginer 

constructor cu drept de liberă practică, precum şi înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Camerei Inginerilor din domeniul 

Construcţiilor din România - Plx 715/2010 

10. Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori 

specificaţi în cadrul fiscal-bugetar - PLx 712/2010 

11. Proiect de Lege pentru completarea art.13 din Legea educaţiei fizice 

şi sportului nr.69/2000 - PLx 733/2010 

12. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2010 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.64/2008 privind 

funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, 
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instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil - PLx 

734/2010 

13. Propunere legislativă pentru modificarea articolului 16¹² din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.5 din 20 februarie 2003 privind 

acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor 

facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice - Plx 472/2010 

14. 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 

15. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.86/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare 

pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru 

plata energiei termice - PLx 680/2010. 

 

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-na Doina Melinte – Secretar de Stat, Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului 

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

- d-na Cristiana Ion – director, Ministerul Economiei, Comerţului şi 

Mediului de Afaceri 

- d-l Pavel Adrian – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice 

- d-l Dumitru Hang – consilier, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale. 
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Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.72/2010 privind reorganizarea unor instituţii din domeniul 

sanitar, precum şi pentru modificarea unor acte normative din domeniul 

sănătăţii - PLx 604/2010 a fost prezentat de către domnul Cristian Anton 

Irimie, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Sănătăţii. Domnia sa a 

precizat că obiectul de reglementare îl constituie reorganizarea şi/sau 

comasarea unor instituţii aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii şi 

reducerea numărului maxim de posturi aprobat. Pentru realizarea acestor 

măsuri este necesar a fi modificate sau abrogate, după caz, actele 

normative care reglementează organizarea şi funcţionarea acestor 

instituţii.  

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 propunerii legislative. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari - Plx 658/2010 

a fost prezentată de către doamna Lidia Vlădescu, consultant parlamentar, 

care a precizat că măsurile preconizate prin aceată iniţiativă legislativă 

vizează, în principal, instituirea unei derogări de la dispoziţiile privind 

promovarea în grade la împlinirea stagiului minim pentru soldaţii şi 

gradaţii care se disting prin modul de îndeplinirea a atribuţiilor, pregătire 

profesională şi comportare demnă, participări la misiuni în teatrele de 

operaţiuni sau activităţi militare pe teritoriul ţării.  

De asemenea, se propune înlocuirea termenului “voluntari” din 

sintagma “soldaţi şi gradaţi voluntari” cu termenul “profesionişti”, 

propunere fundamentată pe faptul că prin noţiunea de voluntariat, astfel 

cum este reglementată în Legea voluntariatului nr.195/2001, se înţelege o 

activitate de interes public desfăşurată din proprie iniţiativă, în folosul 

altora, fără a primi o contraprestaţie materială. Având în vedere sensul 

acestei noţiuni, utilizarea aceleiaşi terminologii poate genera confuzii în 

interpretarea şi aplicarea cadrului legal specific celor două categorii 

profesionale. 

 
8/18 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11425
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11499


În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative, cu  

recomandarea, pentru comisia sesizată cu dezbaterea pe fond, de a ţine 

cont la elaborarea raportului de observaţiile de tehnică legislativă cuprinse 

în avizul Consiliului Legislativ. 

 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

Urgenţă nr.159/1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Loteria 

Română"- S.A. şi a Ordonanţei de Urgenţă nr.195/2001 privind repartizarea 

profitului Companiei Naţionale "Loteria Română"- S.A. - PLx 684/2010 a 

fost prezentat de către doamna Sorina Szabo, expert parlamentar, care a 

precizat că obiectul de reglementare se referă la modificarea şi 

completarea O.U.G. nr.159/1999, cu modificările ulterioare. Prevederile 

nou introduse crează posibilitatea asigurării unui ajutor de stat, prin 

Loteria Română, pentru plata prestaţiilor sociale ce revin persoanelor 

încadrate în grad de handicap, construirea de centre pentru recuperare, 

centre de tip respiro, locuinţe protejate pentru copii şi adulţi cu handicap, 

asigurarea transportului gratuit al acestora pe întreg teritoriul României, 

prin folosirea unei legitimaţii unice de transport, precum şi pentru 

asigurarea reinserţiei sociale şi profesionale. Totodată, se preconizează ca 

cel puţin 80% din angajaţii Loteriei Române să fie persoane cu handicap. 

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. 

 Pe cale de consecinţă, propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de Urgenţă nr.159/1999 privind înfiinţarea 

Companiei Naţionale "Loteria Română"- S.A. şi a Ordonanţei de Urgenţă 

nr.195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Naţionale "Loteria 

Română" - S.A. - Plx 753/2010 a primit un aviz negativ, pentru a nu 

crea paralelisme legislative. 
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Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 

fizice şi sportului nr.69/2000 - PLx 692/2010 a fost prezentată de către 

domnul Decebal Stănescu, expert parlamentar, care a precizat că obiectul 

de reglementare se referă la modificarea şi completarea Legii nr.69/2000 

în scopul stimulării antrenorilor care au contribuit la descoperirea, 

formarea, perfecţionarea şi promovarea sportivilor de performanţă, prin 

acordarea unor rente viagere. Totodată, se propune ca un procent de 30% 

din fondurile obţinute de federaţiile de specialitate de la organisme 

internaţionale să fie alocat cluburilor şcolare. 

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 negativă a propunerii legislative, întrucât 

există cadru legal pentru recunoaşterea meritelor antrenorilor, inclusiv 

acordarea de premii şi rente viagere. 

 

Proiectul de Lege pentru completarea art.182 din Legea nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii - PLx 694/2010 a fost prezentat de 

către doamna Lidia Vlădescu, consultant parlamentar, care a precizat că 

obiectul de reglementare îl constituie completarea art.182 din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 

completările ulterioare, în vederea ocupării posturilor vacante din sistemul 

sanitar potrivit normativelor de personal aflate în vigoare, pe categorii de 

personal şi tipuri de activităşi medicale. 

În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei cât şi 

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

majoritate de voturi (5 voturi împotrivă), avizarea negativă a proiectului 

de lege. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - Plx 699/2010 a fost 

prezentată de către doamna Lidia Vlădescu, consultant parlamentar, care 

a precizat că iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 în vederea creării cadrului 
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legal pentru ca medicii dentişti şi farmaciştii, care sunt aleşi într-o funcţie 

de demnitate publică, să îşi poată practica profesia de medic dentist, 

respectiv, farmacist în unităţi sanitare publice şi private.  

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 propunerii legislative. 

 

Propunerea legislativă privind exercitarea profesiei de inginer 

constructor cu drept de liberă practică, precum şi înfiinţarea, organizarea 

şi funcţionarea Camerei Inginerilor din Domeniul Construcţiilor din 

România - Plx 700/2010 a fost prezentată de către doamna Elena 

Anghel, consilier parlamentar. 

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 negativă a propunerii legislative, ţinând 

cont şi de punctul de vedere negativ al Guvernului. 

 

Propunerea legislativă privind exercitarea profesiei de inginer 

constructor cu drept de liberă practică, precum şi înfiinţarea, organizarea 

şi funcţionarea Camerei Inginerilor din domeniul Construcţiilor din 

România - Plx 715/2010 a fost prezentată de către doamna Elena Anghel, 

consilier parlamentar. 

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 propunerii legislative, astfel 

cum este prezentată cu observaţii şi propuneri în punctul de vedere al 

Guvernului. 

 

Proiectul de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori 

specificaţi în cadrul fiscal-bugetar - PLx 712/2010 a fost prezentat de 

către doamna Elena Anghel, consilier parlamentar, care a precizat că 

obiectul de reglementare se referă la aprobarea plafoanelor unor indicatori  

specificaţi în cadrul fiscal-bugetar, în conformitate cu prevederile art.18 

alin.(2)- (4) şi art.20 alin.(1) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare 
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nr.69/2010, urmărindu-se alocarea cu eficienţă a fondurilor publice şi o 

mai mare responsabilizare a ordonatorilor principali de credite în 

cheltuirea banilor publici. 

Prin promovarea acestei legi se asigură o legătură mai strânsă 

între cadrul fiscal-bugetar şi proiectul anual de buget în sensul că: 

• ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului 

asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale vor elabora 

propunerile de cheltuieli bugetare în concordanţă cu respectarea 

limitelor specificate pentru indicatorii bugetari menţionaţi mai sus din 

cadrul fiscal-bugetar aprobat; 

• va permite o nouă abordare a resurselor pentru ministere; 

• va oferi prognoze de venituri şi cheltuieli fundamentate pe politici şi 

strategii sectoriale. 

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. 

 

Proiectul de Lege pentru completarea art.13 din Legea educaţiei 

fizice şi sportului nr.69/2000 - PLx 733/2010 a fost prezentată de către 

doamna Doina Melinte, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi Sportului, care a precizat că Guvernul susţine 

promovarea acestei iniţiative legislative, sub rezerva însuşirii unor 

observaţii şi propuneri, prezentate în punctul de vedere. 

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 propunerii legislative. 

 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.64/2008 privind 

funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, 

instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil - PLx 

734/2010 a fost prezentat de către doamna Cristiana Ion, director în 

cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri. Domnia 
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sa a precizat că proiectul de lege are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea Legii nr.64/2008, constituind, totodată, temei 

legal pentru înfiinţarea Companiei Naţionale pentru Controlul Cazanelor, 

Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune prin reorganizarea prin 

divizare a Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub 

Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, ca acţionar unic statul român, care va 

funcţiona sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de 

Afaceri. 

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 propunerii legislative. 

 

În urma solicitării unui membru al comisiei de verificare a 

cvorumului de lucru, s-a constatat că nu mai există cvorum. S-a cerut o 

pauză de 10 minute. La reluarea lucrărilor, întrucât nu a fost întrunit 

cvorumul de lucru, şedinţa a fost suspendată, urmând ca dezbaterile 

asupra ultimelor trei proiecte aflate pe ordinea de zi să fie reluate într-o 

şedinţă ulterioară a comisiei. 

 

 A doua şedinţă a Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din data 

de 15 decembrie 2010 a început la ora 14.30, lucrările fiind comune cu 

Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru 

muncă, familie şi protecţie socială a Senatului. 

Şedinţa comisiilor reunite a avut pe ordinea de zi: 

1. Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2011 - PLx 837/2010 

2. Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 - PLx 

838/2010 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială a Camerei 

Deputaţilor. 
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La dezbateri au participat ca invitaţi:  

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

Protecţiei Sociale 

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

Protecţiei Sociale  

- d-l Silviu Bian – preşedinte, Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de 

Muncă 

- d-na Doina Pârcălabu – preşedinte, Casa Naţională de Pensii şi Alte 

Drepturi de Asigurări Sociale  

- d-l Ion Dumitru – director general, Casa Naţională de Pensii şi Alte 

Drepturi de Asigurări Sociale  

- d-l Ion Ghizdeanu – preşedinte, Comisia Naţională de Prognoză 

- d-na Ana Radu – director general, Ministerul Finanţelor Publice 

- d-na Ana Enache – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice 

- d-l Marin Suliman – secretar general, Consiliul Economic şi Social 

- d-na Fănica Gâscan – director economic, Consiliul Economic şi Social. 

 

În deschiderea lucrărilor, domnul preşedinte Victor Paul Dobre a 

făcut o prezentare a invitaţilor. 

Domnul deputat Ioan Cindrea a solicitat amânarea dezbaterilor şi 

prezenţa la lucrări a ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, a 

ministrului finanţelor publice şi a ministrului sănătăţii. 

Domnul senator Cristian Rădulescu a apreciat că nu se pot amâna 

dezbaterile întrucât va fi afectat programul de lucru, mai ales că foarte 

greu se întrunesc cele trei comisii. 

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a precizat că dezbaterile 

generale pot continua, întrucât are confirmarea domnului ministru Ioan 

Botiş că va participa la şedinţă, fiind reţinut momentan la şedinţa de 

Guvern. 

Domnul deputat Ioan Cindrea propune suspendarea şedinţei 15 

minute, până vine domnul ministru. Supusă votului, propunerea a fost 

respinsă, întrunind doar 17 voturi pentru. 
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În continuare au avut loc dezbateri generale asupra proiectului Legii 

bugetului de stat pe anul 2011. 

În prezenţa domnului ministru Ioan Botiş, dezbaterile au continuat 

cu o prezentare a politicilor sociale cuprinse în proiectul legii bugetului de 

stat, cu referire la politica salarială, politica în domeniul ocupării forţei de 

muncă, politica în domeniul pensiilor şi politica în domeniul asistenţei 

sociale. De asemenea, au fost prezentate obiectivele şi principalele direcţii 

de acţiune în domeniile mai sus amintite. 

Domnul ministru Ioan Botiş a răspuns întrebărilor parlamentarilor 

prezenţi. 

Lucrările au continuat cu dezbaterea pe articole a proiectului de 

lege. Au fost prezentate membrilor comisiei o serie de amendamente, 

care, supuse votului, au fost respinse. Amendamentele se regăsesc în 

avizul comisiilor. 

În finalul dezbaterilor, s-a supus votului proiectul de lege. Cu 

majoritate de voturi (10 voturi împotrivă), proiectul legii bugetului de stat 

pe anul 2011 a primit un aviz favorabil. 

 

Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 a 

fost prezentat de către ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, 

domnul Ioan Botiş, care a precizat că prin sistemul asigurărilor sociale se 

asigură finanţarea măsurilor de ocrotire, de protecţie şi de ajutorare a 

cetăţenilor activi, a pensionarilor şi a membrilor de familie şi constau în 

acordarea de către stat de pensii, indemnizaţii, ajutoare, trimiteri la 

odihnă, la tratament balnear şi alte drepturi, în perioada în care se găsesc, 

temporar sau definitiv, în incapacitate de muncă din cauză de accident de 

muncă sau boală profesională sau în alte cazuri când ajutorarea este 

necesară. 

Domnia sa a prezentat obiectivele importante al construcţiei 

bugetare pe anul 2011, precum şi faptul că la construcţia bugetară în 

domeniul asigurărilor sociale de stat şi al asigurărilor pentru şomaj pe anul 

2011 s-au avut în vedere următoarele: 
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- menţinerea, în anul 2011, a valorii punctului de pensie la nivelul celei 

stabilite pentru anul 2010, respectiv la 732,8 lei; 

- încadrarea cheltuielilor bugetare în cadrul fiscal-bugetar din strategia 

fiscal-bugetară a Guvernului pentru perioada 2011 -2013; 

- scăderea inflaţiei la 5,3% în anul 2011, faţă de 6,2% estimată pentru 

anul 2010 şi 5,6% înregistrată în anul 2009; 

- creşterea câştigului salarial mediu brut în anul 2011 la 2.022 lei, faţă 

de 1.910 lei estimat pentru anul 2010 şi 1.845 lei înregistrat în anul 

2009; 

- scăderea numărului de şomeri înregistraţi cu 10 mii de persoane, 

ajungându-se astfel la finele anului 2011 la 710 mii persoane, de la 720 

mii persoane estimat pentru finele anului 2010; 

- scăderea ratei medii a şomajului la 7,8% în anul 2011 faţă de 8% 

estimată pentru anul 2010; 

- finanţarea cheltuielilor aferente unor proiecte cu finanţare din fonduri 

externe nerambursabile postaderare cum ar fi cele pentru: oferirea de 

servicii participanţilor la sistemul public de pensii prin implementarea 

unui sistem informatic integrat (servicii publice electronice destinate 

cetăţenilor, contribuabili şi beneficiari ai sistemului public de pensii şi 

din sistemul accidentelor de muncă şi bolilor profesionale); analiza 

deficitului de forţă de muncă calificată în domeniul construcţiilor; studii, 

analize statistice şi previziuni asupra pieţei muncii pentru întărirea 

capacităţii Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă în 

România, la nivel naţional şi local; model de cooperare transnaţională 

pentru întoarcerea lucrătorilor români; anticiparea schimbărilor pe piaţa 

muncii, etc. 

 De asemenea, domnul ministru Ioan Botiş a menţionat că prin 

proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 se 

asigură repartiţia produsului intern brut pentru domeniul social ce priveşte 

sistemul public de pensii şi sistemul asigurărilor pentru şomaj. În anul 

2011 pentru susţinerea acestor două sectoare se alocă 9,5% din produsul 

intern brut. 
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Domnul ministru Ioan Botiş a răspuns întrebărilor parlamentarilor 

prezenţi. 

Lucrările au continuat cu dezbaterea pe articole a proiectului de 

lege. Au fost prezentate membrilor comisiei o serie de amendamente, 

care, supuse votului, au fost respinse. Amendamentele se regăsesc în 

avizul comisiilor. 

În finalul dezbaterilor, s-a supus votului proiectul de lege. Cu 

majoritate de voturi (6 voturi împotrivă), proiectul legii bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 a primit un aviz favorabil. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (29), în ziua de 13 

decembrie 2010 au absentat domnul deputat Ioan Narcis Chisăliţă (grup 

parlamentar PSD+PC), domnul deputat Ioan Nelu Botiş (grup parlamentar 

PD-L), domnul deputat Vasile Silviu Prigoană (grup parlamentar PD-L), 

domnul deputat Marian Sârbu (grupul parlamentarilor independenţi) şi 

doamna deputat Mihaela Stoica (grup parlamentar PD-L). 

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

Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Ioan Nelu Botiş (grup 

parlamentar PD-L) a participat domnul deputat Gheorghe Hogea, în locul 

domnului deputat Vasile Silviu Prigoană (grup parlamentar PD-L) a 

participat domnul deputat Mihai Stroe, în locul domnului deputat Marian 

Sârbu (grupul parlamentarilor independenţi) a participat domnul deputat 

Eugen Nicolicea, iar în locul doamnei deputat Mihaela Stoica (grup 

parlamentar PD-L) a participat domnul deputat Viorel Cărare.  

La începutul dezbaterilor, au fost prezenţi următorii deputaţi: Victor 

Paul Dobre – preşedinte, Claudia Boghicevici şi Ioan Cindrea – 

vicepreşedinţi, Adrian Solomon şi Kerekes Karoly – secretari, Maria 

Eugenia Barna, Nicolae Bănicioiu, Lucian Nicolae Bode, Dorel Covaci, 

Ileana Cristina Dumitrache, Mircea Duşa, Florian Daniel Geantă, Tinel 

Gheorghe, Cornel Ghiţă, Ludovic Orban, Pál Árpád, Cristina-Ancuţa 

Pocora, Cosmin Mihai Popescu, Dan-Mircea Popescu, Nini Săpunaru, 

Aurelia Vasile, Gelu Vişan, Samoil Vîlcu, Iulian Vladu, Gheorghe Hogea, 

Mihai Stroe, Eugen Nicolicea, Viorel Cărare. 
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Din numărul total al membrilor comisiei (29), în ziua de 15 

decembrie 2010 au absentat domnul deputat Ioan Narcis Chisăliţă (grup 

parlamentar PSD+PC), domnul deputat Lucian Nicolae Bode (grup 

parlamentar PD-L), domnul deputat Vasile Silviu Prigoană (grup 

parlamentar PD-L), domnul deputat Marian Sârbu (grupul parlamentarilor 

independenţi) şi doamna deputat Mihaela Stoica (grup parlamentar PD-L), 

între orele 16.00-18.00. 

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

Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Lucian Nicolae Bode 

(grup parlamentar PD-L) a participat, între orele 14.30-16.00, domnul 

deputat Ştefan Seremi, iar între orele 16.00-18.00 a participat domnul 

deputat Corneliu Olar, în locul domnului deputat Vasile Silviu Prigoană 

(grup parlamentar PD-L) a participat, între orele 14.30-16.00, domnul 

deputat Florin Postolachi, iar între orele 16.00-18.00 a participat domnul 

deputat Constantin Dascălu, în locul domnului deputat Marian Sârbu 

(grupul parlamentarilor independenţi) a participat domnul deputat Eugen 

Nicolicea, iar în locul doamnei deputat Mihaela Stoica (grup parlamentar 

PD-L), între orele 16.00-18.00, a participat domnul deputat Gheorghe 

Hogea.  

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

Claudia Boghicevici şi Ioan Cindrea – vicepreşedinţi, Adrian Solomon şi 

Kerekes Karoly – secretari, Maria Eugenia Barna, Nicolae Bănicioiu, Ioan-

Nelu Botiş, Dorel Covaci, Ileana Cristina Dumitrache, Mircea Duşa, Florian 

Daniel Geantă, Tinel Gheorghe, Cornel Ghiţă, Ludovic Orban, Pál Árpád, 

Cristina-Ancuţa Pocora, Cosmin Mihai Popescu, Dan-Mircea Popescu, Nini 

Săpunaru, Mihaela Stoica, Aurelia Vasile, Gelu Vişan, Samoil Vîlcu, Iulian 

Vladu, Ştefan Seremi, Corneliu Olar, Florin Postolachi, Constantin Dascălu, 

Eugen Nicolicea, Gheorghe Hogea. 

 
PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Victor Paul Dobre    Adrian Solomon 

 

 

Întocmit, 
Consultant parlamentar Lidia Vlădescu 
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