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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 

 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 15 şi 16 decembrie 2014 

 

În data de 15 decembrie 2014, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat activitatea în şedinţă comună cu Comisia pentru 

egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a Camerei Deputaţilor, Comisia 

pentru muncă, familie şi protecţie socială şi Comisia pentru egalitatea de 

şanse ale Senatului. Cele 4 comisii reunite au avut pe ordinea de zi 

audierea domnului senator Liviu Marian Pop, candidat la funcţia de 

ministru delegat pentru dialog social. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Florin Iordache, 

preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială a Camerei 

Deputaţilor. 

 

În prezentarea făcută, domnul Liviu Marian Pop a spus că va 

continua Programul de guvernare din perioada 2013 – 2016 pe cele cinci 

domenii specifice, având în vedere, în principal, consolidarea activităţii în 

ceea ce priveşte:  

• rolul instituţiei dialogului social drept componentă fundamentală a 

statului de drept şi a democraţiei;  

• relaţiile cu componentele societăţii, pentru a reconsolida legăturile de 

încredere dintre guvernanţi şi guvernaţi; 

• relaţiile cu organismele internaţionale; 



• îmbunătăţirea cadrului legislativ pe următoarele domenii: sindicate, 

contracte colective de muncă, conflicte de muncă, patronate, 

funcţionari publici, inspecţia muncii, societăţi comerciale etc; 

• continuarea, la nivel instituţional, a dialogului social, prin implicarea 

partenerilor sociali: sindicate, patronate, ONG-uri, în actul decizional. 

 Lucrările au continuat cu întrebări şi observaţii formulate de membrii 

comisiilor. Astfel, au luat cuvântul domnul deputat Florin Iordache, 

doamna deputat Claudia Boghicevici, domnul senator Alexandru Cordoş, 

domnul senator Marian Vasiliev, doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora, 

domnul senator Laurenţiu Florian Coca, domnul deputat Iulian Vladu, 

domnul deputat Romeo Florin Nicoară, domnul senator Petru Alexandru 

Frătean şi domnul deputat Adrian Solomon. 

 Domnul Liviu Marian Pop a răspuns întrebărilor formulate, 

principalele teme fiind comisiile de dialog social de la nivelul judeţelor, 

participarea activă a societăţii civile în Consiliul Economic şi Social, 

Funcţionarea Consiliului Naţional Tripartit, Oficiului pentru Mediere şi 

Arbitraj a Conflictelor Colective de Muncă. 

 În urma audierii, comisiile au avizat favorabil, cu majoritate de 

voturi (27 voturi pentru şi 7 voturi împotrivă), candidatura domnului Liviu 

Marian Pop, la funcţia de ministru delegat pentru dialog social. 

 

În data de 16 decembrie 2014, Comisia pentru muncă şi protecţie 

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

1. Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2015 – Plx 572/2014 

2. Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 – 

PLx 573/2014 

3. Procedura de informare a Plenului Camerei Deputaţilor cu privire la 

documentele Conferinţei OIM adoptate în 2014, aflate la Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Florin Iordache, 

preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială a Camerei 

Deputaţilor. 
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La dezbateri au participat, ca invitaţi: 

- d-na Rovana Plumb – Ministru, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice  

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

- d-l Liviu Marian Pop – Ministru delegat pentru dialog social 

- d-na Ioana Cazacu – Secretar de Stat, Departamentul pentru dialog 

social 

- d-na Gabriela Coman – Preşedinte, Autoritatea Naţională pentru 

Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie 

- d-l Dragoş Bănescu – secretar general adjunct, Ministerul Muncii, 

Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

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

- d-na Mihaela Grecu – director, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

- d-na Ivona Dumitru – director, Casa Naţională de Pensii Publice 

- d-l Daniel Stanciu – director, Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de 

Muncă 

- d-l Antal Attila – şef serviciu, Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de 

Muncă 

- d-na Adriana Mărgărit – consilier, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

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

- d-na Maria Popescu – consilier, Ministerul Finanţelor Publice. 

 

În prima parte a lucrărilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

şi-a desfăşurat activitatea în şedinţă comună cu Comisia pentru sănătate 

şi familie a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru muncă, familie şi 

protecţie socială a Senatului.  

Cele 3 comisii reunite au dezbătut şi avizat proiectul Legii bugetului 

de stat pe anul 2015, respectiv Anexa nr.3/20 a Ministerului Muncii, 

Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Anexa nr.51 a 

Consiliului Economic şi Social. 
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiilor reunite au 

hotărât, cu majoritate de voturi (25 pentru şi 10 împotrivă), avizarea 

favorabilă a proiectului de lege, respectiv a celor două anexe, în forma 

prezentată.  

În cursul dezbaterilor au fost discutate amendamentele formulate şi 

depuse la comisii. Acestea, supuse votului, au fost respinse şi se regăsesc 

în anexa la avizul comun întocmit. 

 

În partea a doua a lucrărilor, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat activitatea în şedinţă comună cu Comisia pentru 

muncă, familie şi protecţie socială a Senatului.  

 Cele 2 comisii reunite au dezbătut şi avizat proiectul Legii bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2015. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiilor reunite au 

hotărât, cu majoritate de voturi (17 pentru şi 7 împotrivă), avizarea 

favorabilă a proiectului de lege, cu amendamente admise şi respinse. 

Toate amendamentele se regăsesc în avizul comun întocmit. 

 

Referitor la ultimul punct aflat pe ordinea de zi, în cadrul prezentării 

s-a spus că Secretarul general al Camerei Deputaţilor a trimis Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială, în vederea îndeplinirii procedurii de 

informare a Camerei Deputaţilor, Protocolul la Convenţia nr.29/1930 

privind munca forţată şi Recomandarea nr.203/2014 cu privire la măsurile 

suplimentare pentru suprimarea eficientă a muncii forţate. 

De asemenea, s-a menţionat faptul că, în conformitate cu 

prevederile art.19 din Constituţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii, 

guvernele statelor membre ale OIM au obligaţia de a supune autorităţilor 

naţionale competente, în termen de un an de la închiderea sesiunii, 

normele internaţionale ale muncii adoptate de Conferinţa Internaţională a 

Muncii. Această procedură este distinctă de procedura ratificării.  

Actul supunerii instrumentelor internaţionale ale muncii către 

autoritatea naţională competentă va fi notificat ulterior Biroului 

Internaţional al Muncii (BIM), aceste informaţii urmând a fi incluse în 
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Raportul întocmit de BIM, care va fi prezentat Conferinţei Internaţionale a 

Muncii în anul 2015. 

Drept urmare, Comisia pentru muncă şi protecţie socială trebuie să 

informeze Plenul Camerei Deputaţilor că aceste documente se găsesc la 

comisie, unde pot fi consultate de cei interesaţi.  

După informarea Plenului, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

va notifica Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 

Vârstnice îndeplinirea procedurii. 

 

În zilele de 15 şi 16 decembrie 2014, şi-au înregistrat prezenţa la 

lucrări toţi membrii Comisiei (24): Florin Iordache – preşedinte, Cristina-

Ancuţa Pocora, Adrian Solomon şi Iulian Vladu – 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, 

Kerekes Károly, Romeo Florin Nicoară, Ludovic Orban, Rovana Plumb, 

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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