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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 16, 17 şi 18 septembrie 2014 

 

 

În perioada 16 – 18 septembrie 2014, Comisia pentru muncă şi 

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

1. Întâlnirea membrilor comisiei cu doamna Aurelia Cristea, ministru 

delegat pentru dialog social  

2. Completarea biroului comisiei cu o funcţie de vicepreşedinte. 

Modificarea şi aprobarea componenţei biroului comisiei 

3. Propunere legislativă pentru abrogarea unor prevederi din Legea 

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

raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi 

respectarea acordurilor - cadru cu Comisia Europeană şi Fondul 

Monetar Internaţional – Plx 402/2014 

4. Proiect de Lege pentru abrogarea Cap.IV (art.17-26) 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 109/2012 

5. Proiect de Lege pentru ratificarea Înţelegerii în domeniul securităţii 

sociale între Guvernul României şi Guvernul Quebecului, semnată la 

Quebec, la 19 noiembrie 2013 - PLx 355/2014 



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

nr.27/2014 privind unele măsuri pentru completarea reţelei sanitare 

proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru aprobarea unor măsuri 

financiare - PLx 394/2014 

7. Lege cadru privind statutul cetăţenilor Republicii Moldova pe teritoriul 

României - PLx 403/2014. 

 

În data de 16 septembrie 2014, lucrările s-au desfăşurat în comun 

cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, cele două comisii reunite având 

pe ordinea de zi: 

- propunerea legislativă pentru abrogarea unor prevederi din Legea 

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

raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi 

respectarea acordurilor - cadru cu Comisia Europeană şi Fondul 

Monetar Internaţional – Plx 402/2014 

- proiectul de Lege pentru abrogarea Cap.IV (art.17-26) 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 109/2012. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Florin Iordache, 

preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Levente Horvath Akos – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, 

Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice  

- d-l Attila Gyorgy – Secretar de Stat, Ministerul Finanţelor Publice  

- d-l Liviu Prodan – expert, Ministerul Finanţelor Publice 

- d-na deputat Ana Birchall – iniţiator al proiectului cu nr.Plx 402/2014. 
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 În cadrul dezbaterilor asupra celor două proiecte de acte normative, 

s-a precizat că cele două comisii au fost sesizate cu dezbaterea pe fond a 

celor două proiecte, acestea având acelaşi obiect de reglementare, 

respectiv abrogarea dispoziţiilor din Legea nr.329/2009 potrivit cărora se 

interzice cumulul pensiei cu salariul în cazul angajaţilor sistemului public 

pentru care nivelul pensiei nete aflată în plată depăşeşte nivelul câştigului 

salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului, aprobat prin Legea 

bugetului asigurărilor sociale de stat. 

În numele iniţiatorilor, doamna deputat Ana Birchall a spus că 

raţiunea pentru care a fost promovat proiectul de act normativ a avut la 

bază considerentele că prevederile Cap.IV din Legea nr.329/2009 sunt în 

totală contradicţie cu legislaţia în vigoare privind dreptul la muncă, dreptul 

la pensie, dreptul la proprietate privată, cu dispoziţiile art.1 din Primul 

Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi 

libertăţilor fundamentale şi cu art.6 pct.1 din Pactul internaţional cu privire 

la drepturile economice, sociale şi culturale, care recunoaşte şi garantează 

necondiţionat dreptul la muncă. Totodată, s-a considerat că prin stabilirea 

imperativă a limitei cuantumului pensiei până la care se poate realiza 

cumulul cu salariul, se produc discriminări, dar şi limitări ale accesului şi 

dreptului la muncă în sistemul public, pentru persoane cu pregătire 

temeinică, experienţă şi expertiză în anumite domenii, cum ar fi: comisiile 

parlamentare pentru apărare, ordine publică, siguranţă naţională, pentru 

controlul parlamentar asupra SRI şi SIE, compartimentele de protecţie a 

informaţiilor clasificate, departamentele de poliţie comunitară, oficiile de 

cadastru şi publicitate imobiliară, precum şi multe alte autorităţi şi 

instituţii publice. 

 Referitor la proiectul cu nr.Plx 109/2012, s-a precizat că cele două 

comisii au întocmit un raport comun de respingere (în anul 2012) şi un 

raport comun suplimentar de menţinere a respingerii (în anul 2013), 

proiectul de lege fiind retrimis comisiilor de Plenul Camerei Deputaţilor, în 

vederea reexaminării şi întocmirii unui nou raport. 
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 Totodată, s-a menţionat că, din punct de vedere tehnic, proiectul cu 

Plx 402/2014 respectă normele de tehnică legislativă stabilite prin Legea 

nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii au 

hotărât, cu majoritate de voturi (o abţinere), adoptarea propunerii 

legislative cu nr.Plx 402/2014, cu un amendament de tehnică legislativă. 

 De asemenea, membrii comisiilor au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, respingerea proiectului de lege cu nr.PLx 109/2012. 

 Atât amendamentul admis, cât şi motivarea respingerii, se regăsesc 

în rapoartele comune întocmite. 

 

În data de 17 septembrie 2014, lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Florin Iordache, preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-na Aurelia Cristea - ministru delegat pentru dialog social 

- d-l Serghei Mesaroş – director, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice  

- d-na Adriana Stoinea – şef serviciu, Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 

 

 Dezbaterile au început cu o prezentare a activităţii desfăşurate până 

în prezent de către doamna Aurelia Cristea, ministru delegat pentru dialog 

social, dar şi cu problemele întâmpinate.  

 Doamna deputat Claudia Boghicevici şi doamna deputat Cristina 

Ancuţa Pocora au adresat întrebări legate de activitatea Departamentului 

pentru dialog social, dar şi de evenimentele conflictuale din ultima 

perioadă. Doamna ministru a răspuns întrebărilor şi solicitărilor formulate. 

În procesul-verbal al lucrărilor comisiei este redată stenograma întâlnirii. 
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 În continuare, a fost dezbătut proiectul de Lege pentru ratificarea 

Înţelegerii în domeniul securităţii sociale între Guvernul României şi 

Guvernul Quebecului, semnată la Quebec, la 19 noiembrie 2013 - PLx 

355/2014. 

 În cadrul discuţiilor s-a precizat că Înţelegerea se aplică legislaţiei 

din România privind prestaţiile de boală şi maternitate, pensiile de 

bătrâneţe (pentru limită de vârstă, anticipate şi anticipate parţiale), de 

invaliditate, de urmaş, ajutorul de deces şi prestaţiile în caz de accidente 

de muncă şi boli profesionale, iar pentru Quebec, legislaţiei privind 

asigurarea de boală, asigurarea de spitalizare şi alte servicii de sănătate, 

regimului pensiilor din Quebec şi legislaţiei privind leziunile profesionale. 

 Dispoziţiile Înţelegerii se aplică tuturor persoanelor care sunt sau au 

fost supuse legislaţiei României sau Quebecului sau care au dobândit 

drepturi în virtutea acelei legislaţii. Înţelegerea este încheiată pe o 

perioadă nedeterminată şi va intra în vigoare la data ultimei notificări prin 

care fiecare parte notifică celeilalte părţi îndeplinirea procedurii interne 

necesare pentru intrarea în vigoare a Înţelegerii.  

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege privind ratificarea 

Înţelegerii în forma prezentată de iniţiatori. 

 

În finalul şedinţei, domnul preşedinte Florin Iordache a precizat că, 

potrivit negocierii dintre liderii grupurilor parlamentare de la începutul lunii 

septembrie, s-a stabilit completarea biroului Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială cu o funcţie de vicepreşedinte, care revine Grupului 

parlamentar al PNL. Astfel, Comisia pentru muncă şi protecţie socială va 

avea 3 vicepreşedinţi. 

Domnia sa a precizat că, în temeiul art.45 alin.(2) şi (3) din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, Grupul parlamentar al PNL a propus ca această 

funcţie de vicepreşedinte să fie ocupată de către doamna deputat Cristina-

Ancuţa Pocora, membru al comisiei. Întrucât doamna deputat ocupă în 

prezent funcţia de secretar al biroului comisiei, în urma nominalizării 
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domniei sale pentru funcţia de vicepreşedinte, funcţia de secretar rămâne 

vacantă, astfel că Grupul parlamentar al PNL propune ca funcţia de 

secretar să fie ocupată de către domnul deputat Daniel Iane, membru al 

comisiei. 

Supuse votului, cele două propuneri au fost acceptate de membrii 

comisiei, cu unanimitate de voturi. Astfel, funcţia de vicepreşedinte al 

comisiei va fi ocupată de către doamna deputat Cristina-Ancuţa Pocora, iar 

funcţia de secretar va fi ocupată de către domnul deputat Daniel Iane. 

De asemenea, domnul preşedinte Florin Iordache i-a informat pe 

membrii comisiei că începând de azi se măreşte şi numărul de membri ai 

comisiei, de la 23 la 25. 

 

În data de 18 septembrie 2014, lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Florin Iordache, preşedintele comisiei. Pe ordinea de zi au fost 

înscrise două proiecte de acte normative transmise comisiei pentru 

avizare. 

  

 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.27/2014 privind unele măsuri pentru completarea reţelei 

sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru aprobarea unor 

măsuri financiare - PLx 394/2014 a fost trimis pentru dezbatere pe fond 

Comisiei pentru transporturi şi infrastructură şi Comisiei pentru sănătate şi 

familie. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi,  avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
 

 Legea cadru privind statutul cetăţenilor Republicii Moldova pe 

teritoriul României - PLx 403/2014, a fost trimisă pentru dezbatere pe 

fond Comisiei pentru politică externă şi Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea negativă a propunerii legislative. 
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Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (23) în ziua de 16 septembrie 2014 au absentat domnul deputat 

Kerekes Károly (grup parlamentar UDMR) şi doamna deputat Rovana 

Plumb (grup parlamentar PSD) - ministru. 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Florin 

Iordache – preşedinte, Adrian Solomon şi Iulian Vladu – vicepreşedinţi, 

Mihăiţă Găină şi Cristina-Ancuţa Pocora – secretari, Varol Amet, Marin 

Anton, Ioan Axente, Mihai Baltă, Claudia Boghicevici, Andrei-Răzvan 

Condurăţeanu, Dorel Covaci, Virgil Delureanu, Ileana-Cristina Dumitrache, 

Constantin Galan, Daniel Iane, Ludovic Orban, Cristian-George Sefer, 

Irinel-Ioan Stativă, Mihaela Stoica, Violeta Tudorie. 

 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (25) în zilele de 17 şi 18 septembrie 2014 au absentat domnul 

deputat Kerekes Károly (grup parlamentar UDMR) şi doamna deputat 

Rovana Plumb (grup parlamentar PSD) - ministru. 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Florin 

Iordache – preşedinte, Adrian Solomon, Iulian Vladu şi Cristina-Ancuţa 

Pocora – vicepreşedinţi, Mihăiţă Găină şi Daniel Iane – secretari, Varol 

Amet, Marin Anton, Ioan Axente, Mihai Baltă, Claudia Boghicevici, Andrei-

Răzvan Condurăţeanu, Dorel Covaci, Virgil Delureanu, Mircea Dolha, 

Ileana-Cristina Dumitrache, Constantin Galan, Romeo Florin Nicoară, 

Ludovic Orban, Cristian-George Sefer, Irinel-Ioan Stativă, Mihaela Stoica, 

Violeta Tudorie. 

 

  
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

 Florin IORDACHE   Mihăiţă GĂINĂ 

      

 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia VLĂDESCU 
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