
 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
Telefon: 021.414.1130, 021.414.1131; Fax: 021.314.68.69; e-mail: cp07@cdep.ro 

  

 

1/6

COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 10 şi 11 octombrie 2012 

 
În zilele de 10 şi 11 octombrie 2012, Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

1. Proiect 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 

2. Lege privind statutul controlorului civil de trafic aerian din România -Plx 

844/2007 

3. Propunere legislativă privind completarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice - Plx 466/2011 

4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice - PLx 717/2011 

5. Propunere legislativă privind trecerea în proprietatea statului a activelor 

fondurilor de pensii private si abrogarea Legii nr.411 din 18/10/2004 

privind fondurile de pensii administrate privat - Plx 215/2012 

6. Propunere legislativă pentru abrogarea lit.c) a art.1 și Cap.IV din Legea 

nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi și instituţii publice, 

raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri și 

respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar 

Internaţional - Plx 311/2012 

7. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.142/1998 

privind acordarea tichetelor de masă - Plx 340/2012 



8. Propunere legislativă pentru completarea art.20 din Legea nr.448/2006 

privind protecţia și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – Plx 

397/2012 

9. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.124/2011 pentru modificarea și completarea unor acte 

normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială 

- Plx 400/2012 

10. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizaţia lunară pentru 

creșterea copiilor - Plx 401/2012 

11. Propunere legislativă pentru modificarea art.6 din Legea nr.263/2007 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor - PLx 322/2012 

12. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2012 

pentru modificarea şi completarea  OUG nr.13/2006 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare rurală şi 

Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD - PLx 416/2012 

13. Propunere legislativă privind amnistia fiscală pentru pensionari - PLx 

420/2012 

14. Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii nr.571 privind 

Codul fiscal - PLx 421/2012. 

 

Lucrările au fost conduse de doamna deputat Maria Eugenia Barna, 

preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

 d-na Georgeta Bratu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale 

 d-l Dorin Turtoiu – director, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

 d-l Mircea Ionescu – consilier, Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii 

 d-na Rodica Cristu– consilier, Ministerul Finanţelor Publice  

 d-na Maria Popescu – consilier, Ministerul Finanţelor Publice 

 d-l Ovidiu Bistriceanu – consilier, Ministerul Finanţelor Publice. 
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 La solicitarea membrilor comisiei, a fost introdusă pe ordinea de zi o 

altă iniţiativă legislativă aflată pe agenda de lucru a comisiei, respectiv 

propunerea legislativă pentru modificarea Legii Nr.263/2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice – Plx 465/2011, întrucât are acelaşi obiect de 

reglementare cu proiectele aflate la punctele 3 şi 4 pe ordinea de zi. 

 

 Referitor la proiectul 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, în cadrul 

discuţiilor s-a precizat că acesta a fost retrimis comisiei în vederea unei noi 

examinări. În urma reluării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, aprobarea proiectului de lege cu amendamente şi 

întocmirea unui raport de înlocuire. Amendamentele se regăsesc în raportul 

comisiei. 

 

 Legea privind statutul controlorului civil de trafic aerian din România - 

Plx 844/2007, trimisă Parlamentului pentru reexaminare, de la Preşedintele 

României, a fost amânată, la solicitarea membrilor comisiei. 

 

 Întrucât au acelaşi obiect de reglementare, propunerea legislativă 

pentru modificarea Legii Nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 

– Plx 465/2011, propunerea legislativă privind completarea Legii nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice - Plx 466/2011 şi proiectul de Lege 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar 

de pensii publice - PLx 717/2011 au fost discutate împreună. 

Potrivit art.68 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii comisiei au 

solicitat întocmirea unui singur raport asupra celor trei iniţiative legislative. 

 Astfel, în urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi (o abţinere), adoptarea cu amendamente a proiectului de 
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lege cu nr.Plx 717/2011 şi respingerea iniţiativelor legislative cu nr.Plx 

465/2011 şi Plx 466/2011. Amendamentele se regăsesc în raportul comisiei. 

 

 Propunerea legislativă privind trecerea în proprietatea statului a 

activelor fondurilor de pensii private si abrogarea Legii nr.411 din 18/10/2004 

privind fondurile de pensii administrate privat - Plx 215/2012 a fost respinsă 

de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă pentru abrogarea lit.c) a art.1 și Cap.IV din 

Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi și instituţii publice, 

raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri și 

respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar 

Internaţional - Plx 311/2012 a fost trimisă Comisiei pentru buget, finanţe şi 

bănci şi Comisiei pentru muncă şi protecţie socială pentru întocmirea unui 

raport comun. Membrii comisiei noastre au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

respingerea propunerii legislative, urmând ca întocmirea raportului comun să 

se facă după finalizarea dezbaterilor şi în cadrul Comisiei pentru buget, finanţe 

şi bănci. 

 

 Propunerea legislativă pentru completarea art.20 din Legea 

nr.448/2006 privind protecţia și promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap – Plx 397/2012 a fost trimisă pentru dezbatere pe fond Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru sănătate şi familie. 

Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea iniţiativei 

legislative, urmând ca întocmirea raportului comun să se facă după finalizarea 

dezbaterilor şi în cadrul Comisiei pentru sănătate şi familie. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă - Plx 340/2012 a fost 

respinsă de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.124/2011 pentru modificarea și completarea unor acte 
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normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială - Plx 

400/2012 a fost respinsă de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizaţia lunară pentru 

creșterea copiilor - Plx 401/2012 a fost respinsă de membrii comisiei, cu 

majoritate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea art.6 din Legea nr.263/2007 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor - PLx 322/2012 a fost 

avizată negativ de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. 

 

 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2012 

pentru modificarea şi completarea  OUG nr.13/2006 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare rurală şi 

Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD - PLx 416/2012 a fost avizat 

favorabil de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă privind amnistia fiscală pentru pensionari - PLx 

420/2012 a fost avizată negativ de membrii comisiei, cu majoritate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii nr.571 privind 

Codul fiscal - PLx 421/2012 a fost avizată negativ de membrii comisiei, cu 

majoritate de voturi. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (23) în zilele de 10 şi 11 

octombrie 2012 au absentat domnul deputat Ioan Narcis Chisăliţă (grup 

parlamentar PSD) şi doamna deputat Mariana Câmpeanu (grup parlamentar 

PNL). 

 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Maria Eugenia 

Barna – preşedinte, Cornel Ghiţă şi Dan-Mircea Popescu – vicepreşedinţi, 

Adrian Solomon şi Kerekes Karoly – secretari, Nicolae Bănicioiu, Daniel Ionuţ 
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Bărbulescu, Claudia Boghicevici, Ioan-Nelu Botiş, Dorel Covaci, Victor Paul 

Dobre, Ileana Cristina Dumitrache, Florian Daniel Geantă, Ludovic Orban, 

Cristina-Ancuţa Pocora, Cosmin Mihai Popescu, Nini Săpunaru, Aurelia Vasile, 

Gelu Vişan, Samoil Vîlcu, Iulian Vladu. 

 

  

  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

Maria Eugenia Barna    Kerekes Karoly 

 

 

 

 
Şef serviciu Elena Mesaroş 

Întocmit, 
Expert parlamentar Lidia Vlădescu 
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