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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 

 

PROCES  VERBAL 

al şedinţelor comisiei din zilele de 9 şi 10 noiembrie 2011 

 

 

În zilele de 9 şi 10 noiembrie 2011 la lucrările comisiei au 

participat 22 deputaţi din totalul de 27 membri ai comisiei, lipsind domnii 

deputaţi Victor Paul Dobre (grup parlamentar PNL) – delegaţie, Kerekes 

Karoly (grup parlamentar UDMR) – delegaţie, Adrian Solomon (grup 

parlamentar PSD) – delegaţie, Nini Săpunaru (grup parlamentar PNL) – 

delegaţie şi Ioan Narcis Chisăliţă (grup parlamentar PSD). 

Au fost prezenţi următorii deputaţi: Claudia Boghicevici, Ioan 

Cindrea şi Răzvan Ţurea – vicepreşedinţi, Nicolae Bănicioiu, Daniel Ionuţ 

Bărbulescu, Ioan-Nelu Botiş, Mariana Câmpeanu, Dorel Covaci, Ileana 

Cristina Dumitrache, Florian Daniel Geantă, Cornel Ghiţă, Ludovic Orban, 

Pál Árpád, Cristina-Ancuţa Pocora, Dan-Mircea Popescu, Cosmin Mihai 

Popescu, Vasile-Silviu Prigoană, Marian Sârbu, Aurelia Vasile, Gelu Vişan, 

Samoil Vîlcu, Iulian Vladu. 

 

Pe ordinea de zi au fost înscrise următoarele iniţiative legislative: 

1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.108/1999 

privind înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii - PLx 210/2011 

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

nr.63/2011 pentru completarea art.47 din Legea nr.500/2002 privind 

finanţele publice - PLx 567/2011 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11986
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12303


3. Proiect de Lege privind statutul personalului de specialitate din cadrul 

instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea - PLx 

562/2011 

4. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 

stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, 

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european 

pentru pescuit şi afaceri maritime, care fac obiectul cadrului strategic 

comun, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul 

european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de 

coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1083/2006 - COM 

(2011) 615 

5. Propunere modificată de Regulament al Parlamentului European şi al 

Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 al 

Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea 

ce priveşte distribuirea de produse alimentare către persoanele cele 

mai defavorizate din Uniune – COM (2011) 634. 

 

 Şedinţa este condusă de către domnul deputat Ioan Cindrea, 

vicepreşedinte al Comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi: 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

 d-l Dantes Nicolae Bratu – Inspector general de stat, Inspecţia 

Muncii 

 d-l Bogdan Mănoiu – Secretar de Stat, Ministerul Afacerilor 

Europene 

 d-na Maria Baciu – director, Ministerul Afacerilor Europene 

 d-na Luminiţa Corneci – şef serviciu, Inspecţia Muncii 

 d-na Ana Radu – director, Ministerul Finanţelor Publice. 
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În deschiderea lucrărilor domnul vicepreşedinte Ioan Cindrea a dorit 

să clarifice câteva aspecte organizatorice referitoare la dezbaterile din 

cadrul comisiei asupra proiectului Legii asistenţei sociale, care se vor 

desfăşura în data de 14 noiembrie 2011.  

Având în vedere faptul că termenul stabilit pentru depunerea 

amendamentelor este 11 noiembrie 2011, domnul vicepreşedinte a propus 

ca toate amendamentele depuse la comisie până vineri, 11 noiembrie 

2011, ora 14.00, urmând a fi centralizate şi distribuite membrilor comisiei, 

precum şi Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale până luni, 14 

noiembrie ora 10.00. 

Propunerea a fost acceptată de membrii comisiei cu unanimitate de 

voturi. 

 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.108/1999 privind înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii - PLx 

210/2011 a fost retrimis de la Plen în vederea corelării unor amendamente 

formulate în raportul comisiei.  

Din partea comisiei, proiectul de lege a fost prezentat de către 

doamna Lidia Vlădescu, expert parlamentar, care a arătat că acesta are în 

vedere redefinirea funcţiilor Inspecţiei Muncii în acord cu dinamica 

legislaţiei europene şi a prevederile convenţiilor ratificate de ţara noastră, 

precum şi cu necesitatea adaptării la noile cerinţe legate de reorganizarea 

instituţiilor publice. Totodată, a precizat că proiectul de lege a fost adoptat 

de comisie cu amendamente. În cadrul discuţiilor din Plenul Camerei 

Deputaţilor au fost formulate observaţii de formă, sub aspectul respectării 

normelor de tehnică legislativă, raportul fiind retrimis comisiei. 

Domnul inspector general de stat Nicolae Dantes Bratu a prezentat 

observaţiile asupra amendamentelor formulate anterior în cadrul comisiei, 

precizând că susţine aprobarea proiectului de lege în forma prezentată în 

tabelul comparativ asupra proiectului. 
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au acceptat amendamentele 

formulate şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de 

lege cu amendamente, prezentate în raportul de înlocuire al comisiei. 

 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.63/2011 pentru completarea art.47 din Legea nr.500/2002 

privind finanţele publice - PLx 567/2011 a fost trimis comisiei pentru 

dezbatere şi avizare. 

Referitor la acest proiect de lege, doamna director Ana Radu a 

arătat că ordonanţa a fost elaborată în scopul asigurării fondurilor 

necesare care să permită plata pensiilor de către toţi ordonatorii principali 

de credite ai bugetului asigurărilor sociale de stat, pentru perioada 

următoare, fără afectarea echilibrului bugetar al sistemului public de 

pensii. 

 Doamna deputat Mariana Câmpeanu s-a interesat dacă au fost 

efectuate transferurile din bugetele MAI şi MAN către bugetul asigurărilor 

sociale.  

Doamna director a confirmat că aceste transferuri au fost făcute. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma prezentată. 

 

Referitor la proiectul de Lege privind statutul personalului de 

specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe 

lângă acestea - PLx 562/2011, membrii comisiei au fost informaţi că s-a 

făcut o solicitare către Biroul Permanent din partea Comisiei juridice de 

disciplină şi imunităţi, care este sesizată cu dezbaterea pe fond a 

proiectului de lege. Această comisie a precizat că proiectul de lege este de 

competenţa decizională a Camerei Deputaţilor şi a solicitat transmiterea 

lui la Senat, pentru a fi dezbătut în cadrul acestei camere în calitate de 

primă Cameră sesizată.  

Având în vedere cele prezentate, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra acestui proiect de 

lege. 
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Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al 

Consiliului înscrisă la punctul 4 pe ordinea de zi a fost discutată în 

prezenţa reprezentanţilor Ministerului Afacerilor Europene. Comisia 

noastră a fost sesizată pentru verificarea respectării principiului 

subsidiarităţii. 

Domnul Bogdan Mănoiu, Secretar de Stat în cadrul Ministerului 

Afacerilor Europene, a arătat că propunerea de regulament cuprinde 

dispoziţii comune ce reglementează toate fondurile Cadrului Strategic 

Comun privind contribuţia acestor fonduri, parteneriatul, guvernanţa pe 

mai multe niveluri, respectarea legislaţiei Uniunii Europene şi naţionale 

aplicabile, promovarea unei politici de dezvoltare durabilă conforme cu 

strategia Europa 2020, fiind structurată în două părţi. 

Prima parte stabileşte o serie de dispoziţii comune ce reglementează 

instrumentele structurale acoperite de Cadrul Strategic Comun. 

Propunerea stabileşte o abordare comună pentru a consolida orientarea 

către performanţă a politicii de coeziune, de dezvoltare rurală, a politicii 

privind afacerile maritime şi pescuitul. 

A doua parte include dispoziţii specifice privind Fondul agricol de 

dezvoltare rurală, Fondul social şi cel de coeziune, stabilind cadrul 

financiar, proiectele majore şi planurile de acţiune comune. 

Referitor la principiul subsidiarităţii, membrii comisiei au constatat 

că principiul subsidiarităţii  este respectat având în vedere următoarele 

aspecte: 

- opţiunile examinate pentru politica de coeziune au inclus diferite 

opţiuni de rambursare, principalele diferenţe fiind legate de 

nivelul implicării Comisiei Europene în evaluarea sistemelor de 

gestiune şi control; 

- contractele de parteneriat dintre Comisie şi fiecare stat membru  

vor defini angajamentele partenerilor la nivel naţional şi ale 

Comisiei. Aceste contracte vor fi corelate cu obiectivele strategiei 

Europa 2020 şi cu programele naţionale de reformă; 

- membrii comisiei consideră că existenţa unei game largi de 

opţiuni de rambursare este corectă, întrucât aceasta determină o 
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reducere semnificativă a costurilor aferente controalelor 

conducând la o scădere a volumului de muncă. 

 

Dezbaterile au continuat cu propunerea de regulament înscrisă la 

punctul 5 pe ordinea de zi, asupra căreia comisia a fost sesizată, de 

asemenea, pentru verificarea principiului subsidiarităţii. 

Domnul Secretar de Stat Bogdan Mănoiu a precizat că obiectivul 

acestei propuneri de regulament constă în modificarea unei alte propuneri 

prezentată în 2010 (COM 486/2010) în ceea ce priveşte distribuirea de 

produse alimentare către persoanele cele mai defavorizate din Uniune. 

Potrivit propunerii, urmează ca programul de distribuire a produselor 

alimentare către persoanele cele mai defavorizate din Uniune să fie în 

continuare finanţat în totalitate din bugetul UE, menţinându-se plafonul 

actual al contribuţiei financiare a UE, de 500 milioane euro. 

Propunerea prevede ca achiziţia de produse alimentare să se facă pe 

baza unor proceduri concurenţiale, alimentele urmând să provină din 

Uniune, sub forma unei priorităţi care poate fi decisă de statele membre 

atunci când acestea aleg tipurile de alimente care urmează a fi distribuite. 

Cele două surse de aprovizionare rămân stocurile de intervenţie şi 

stocurile de pe piaţă, avându-se în vedere o mai mare varietate de 

produse alimentare combinată cu un accent sporit pe aspectele 

nutriţionale. 

Distribuirea produselor alimentare către persoanele cele mai 

defavorizate este efectuată prin intermediul unor organizaţii desemnate de 

statele membre.  

Produsele alimentare sunt oferite gratuit organizaţiilor respective, 

Uniunea finanţând, în temeiul programului, costurile eligibile (costul 

produselor eliberate din stocurile de intervenţie, al produselor alimentare 

achiziţionate de pe piaţă, transportării produselor între statele membre).  

Programul Uniunii Europene referitor la distribuirea produselor 

alimentare către persoanele cele mai defavorizate nu aduce atingere 

programelor naţionale prin care se distribuie produse alimentare celor mai 

defavorizate persoane, în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene. 
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Propunerea modificată prevede adoptarea de către Comisie a 

metodei de calculare a alocării resurselor, inclusiv distribuirea stocurilor de 

intervenţie şi a mijloacelor financiare. 

În ceea ce priveşte principiul subsidiarităţii, membrii comisiei au 

constatat că este respectat având în vedere faptul că propunerea modifică 

un act de drept al Uniunii Europene aflat în vigoare, acţiune care nu ar 

putea fi realizată de către statele membre.  
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, întocmirea unui proces verbal, care va fi transmis Comisiei 

pentru afaceri europene şi, spre informare, Biroului permanent al Camerei 

Deputaţilor şi Direcţiei de drept comunitar, potrivit procedurii stabilite prin 

HCD nr.11/2011. 

 

 

  Preşedinte,     Secretar, 
Paul Victor Dobre    Kerekes Karoly 

 
 
 
 
 
 
 
 
Şef serviciu Elena Mesaroş      

Întocmit,  
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
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