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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

PROCES-VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din 28 ianuarie 2013 

 

 

În ziua de 28 ianuarie 2013, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 16.00, având următoarea 

ordine de zi: 

1. Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2013 – PLx 2/2013 

2. Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 – PLx 

3/2013 

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

nr.1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice – PLx 5/2013. 

 

Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2013 – PLx 2/2013 a fost 

dezbătut în şedinţă comună a Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi 

Comisiei pentru sănătate şi familie din Camera Deputaţilor şi Comisiei 

pentru muncă, familie şi protecţie socială din Senat. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul senator Liviu Marian Pop, 

preşedintele Comisiei pentru muncă, familie şi protecţie socială. 

 

 

 



La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-na Mariana Câmpeanu – ministrul muncii, familiei, protecţiei 

sociale şi persoanelor vârstnice 

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

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

- d-na Ileana Ciutan – preşedinte, Casa Naţională de Pensii Publice 

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

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

- d-l Mircea Hotinceanu – şef serviciu, Agenţia Naţională de Ocupare a 

Forţei de Muncă. 

 

Cele trei comisii au fost învestite cu dezbaterea şi avizarea 

proiectului de lege. 

Proiectul de lege a fost prezentat de către doamna Georgeta Bratu, 

Secretar de Stat în Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 

Persoanelor Vârstnice. 

Parlamentarii celor trei comisii au adresat întrebări reprezentanţilor 

ministerelor, exprimându-şi dezamăgirea că la dezbateri nu este prezentă 

doamna ministru Mariana Câmpeanu. 

Înainte de începerea dezbaterilor pe amendamente, doamna 

ministru Mariana Câmpeanu s-a alaturat invitaţilor. Domnia sa a răspuns 

întrebărilor formulate de parlamentari. 

În cadrul dezbaterilor, toate amendamentele au fost respinse. În 

finalul discuţiilor, proiectul de lege a fost supus votului, fiind avizat 

favorabil, în forma prezentată, cu 34 de voturi pentru şi 11 voturi 

împotrivă. 

 

Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 – 

PLx 3/2013 a fost dezbătut în şedinţă comună a Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială şi Comisiei pentru muncă, familie şi protecţie socială din 

Camera Deputaţilor, respectiv din Senat. 

Proiectul de lege a fost prezentat de către doamna ministru Mariana 

Câmpeanu. 
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 În cadrul discuţiilor generale au fost adresate întrebări doamnei 

ministru, legate în special de câştigul salarial mediu brut utilizat la 

fundamentarea bugetului de stat pentru anul 2013, valoarea punctului de 

pensie şi cuantumul indemnizaţiei sociale pentru pensionari. 

Doamna ministru Mariana Câmpeanu a răspuns întrebărilor, iar în 

cadrul dezbaterilor pe articole, amendamentele au fost supuse votului, 

fiind respinse.  

În finalul discuţiilor, membrii comisiilor reunite au hotărât, cu 

majoritate de voturi (18 voturi pentru şi 7 voturi împotrivă), avizarea 

favorabilă a proiectului de lege, în forma prezentată. 

 

 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice – PLx 5/2013 a fost dezbătut în 

prezenţa membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi a 

reprezentanţilor Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 

Persoanelor Vârstnice şi Casei Naţionale de Pensii Publice. 

 Proiectul de lege a fost prezentat de către doamna ministru Mariana 

Câmpeanu. 

Doamna ministru a precizat că prin ordonanţa de urgenţă se 

prevede atât majorarea valorii punctului de pensie cu 100% din rata 

medie anuală a inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a 

câştigului salarial mediu brut realizat, cât şi stabilirea valorii punctului de 

pensie pentru anul 2013 la 762,1 lei. 

De asemenea, se prevede aplicarea indicelui de corecţie asupra 

punctajului mediu anual de 1,06 în anul 2013.  

În cadrul dezbaterilor au fost formulate amendamente. Supuse 

votului, acestea au fost respinse. 

În urma finalizării discuţiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi (14 voturi pentru şi 7 voturi împotrivă), adoptarea 

proiectului de lege în forma prezentată de Senat. Amendamentele 

respinse se regăsesc în raportul comisiei. 
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Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (29) în ziua de 28 ianuarie 2013 a absentat doamna deputat 

Maria Grapini (grup parlamentar PC) - ministru. 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Iordache 

Florin – preşedinte, Solomon Adrian şi Vladu Iulian – vicepreşedinţi, Găină 

Mihăiţă şi Pocora Cristina-Ancuţa – secretari, Amet Varol, Anastase 

Roberta-Alma, Axente Ioan, Baltă Mihai, Boghicevici Claudia, Calotă 

Florică Ică, Ciobanu Liliana, Condurăţeanu Andrei-Răzvan, Covaci Dorel, 

Dobre Mircea-Titus, Dumitrache Ileana-Cristina, Galan Constantin, Horga 

Vasile, Kerekes Károly, Niculae Aurel, Nistor Marioara, Pardău Dumitru, 

Sefer Cristian-George, Stativă Irinel-Ioan, Stoica Mihaela, Suciu Vasile-

Daniel, Teodorescu Ioan Viorel, Tudorie Violeta. 

  

  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Florin Iordache     Mihăiţă Găină 

 

 

 

 

 

 
Şef serviciu Elena Mesaroş 

Întocmit, 
Expert parlamentar Lidia Vlădescu 
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