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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 4 octombrie 2011 

 

 

În ziua de 4 octombrie 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 14.00, având următoarea 

ordine de zi: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea Legii Nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice - Plx 465/2011 

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

sistemul unitar de pensii publice - Plx 466/2011 

3. Propunere legislativă pentru modificarea art.165 din Legea nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice - Plx 467/2011 

4. Propunere legislativă pentru modificarea art.29 din Legea nr.416/2001 

privind venitul minim garantat - Plx 486/2011 

5. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări 

sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.1074 din 

29 noiembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare - Plx 

292/2010 

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 

republicată - Plx 697/2010 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11763
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11765
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11761


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

nr.18/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri 

executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului 

din sectorul bugetar - PLx 297/2010 

8. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.45/2010 pentru modificarea art.1 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în 

titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale 

personalului din sectorul bugetar - PLx 453/2010 

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

Plx 844/2007 

10. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.78/2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în 

domeniul afacerilor europene - PLx 536/2011 

11. Propunere de Directivă a Parlamentului European si a consiliului de 

modificare a Directivei 2008/106/CE a Parlamentului European si a 

Consiliului privind nivelul minim de formare a navigatorilor – COM 

(2011) 555 - 12/E/2011. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-na Doina Pârcălabu – preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice 

- d-l Eusebiu Pistru – Secretar de Stat, Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii 

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

- d-na Georgeta Jugănaru – director, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale  

- d-na Carmen Manu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale 

- d-l Fănel Mitea – director, Ministerul Finanţelor Publice 
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- d-l Viorel Ardeleanu – director, Ministerul Facerilor Externe 

- d-l Horaţiu Radu – Subsecretar de Stat, Ministerul Afacerilor Europene 

- d-l Ştefan Ciobanu – director, Autoritatea pentru Coordonarea 

Instrumentelor Structurale 

- d-l Bogdan Donciu – director general, ROMATSA 

- d-l Răzvan Ionescu – consilier, Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii 

- d-l Cosmin Crangă – consilier, Casa Naţională de Asigurări Sociale de 

Sănătate 

- d-l Aureliu Dumitrescu – consilier al ministrului, Ministerul 

Transporturilor şi Infrastructurii. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii Nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice - Plx 465/2011 şi propunerea legislativă 

privind completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice - Plx 466/2011 au fost amânate, la solicitarea membrilor comisiei, 

întrucât se află în procedură legislativă la Senat un proiect de act normativ 

cu acelaşi obiect de reglementare.  

De asemenea, în cadrul discuţiilor s-a precizat că într-o şedinţă 

anterioară s-a solicitat Casei Naţionale de Pensii Publice un punct de 

vedere referitor la modalitatea de acordare a perioadelor suplimentare la 

vechimea în muncă, în cazul persoanelor care au desfăşurat activităţi în 

grupa I şi a II-a de muncă, anterior datei de 01.04.2001, punct de vedere 

care încă n-a sosit. 

Supusă votului, propunerea de amânare a fost acceptată de membrii 

comisiei cu majoritate de voturi (3 abţineri). 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea art.165 din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - Plx 467/2011 a fost 

respinsă de membrii comisiei, cu majoritate de voturi (7 voturi împotrivă). 

Motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 
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Propunerea legislativă pentru modificarea art.29 din Legea 

nr.416/2001 privind venitul minim garantat - Plx 486/2011 a fost respinsă 

de membrii comisiei, cu majoritate de voturi (un vot împotrivă). Motivele 

respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări 

sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.1074 din 29 

noiembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare - Plx 292/2010 a 

fost trimisă pentru dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât şi Comisiei 

pentru sănătate şi familie. Propunerea legislativă a fost respinsă de 

membrii celor două comisii, cu majoritate de voturi (8 voturi împotrivă). 

Motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată - 

Plx 697/2010 a fost amânată, la solicitarea membrilor comisiei, cu 

unanimitate de voturi. 

 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.18/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în 

titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale 

personalului din sectorul bugetar - PLx 297/2010 a fost retrimis de la Plen 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, Comisiei pentru buget, finanţe 

şi bănci şi comisiei noastre, în vederea reexaminării pe fond şi întocmirii 

unui nou raport. 

În cadrul dezbaterilor, s-a precizat că cele trei comisii au dezbătut 

anterior proiectul de lege şi au hotărât respingerea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.18/2010 întrucât prevederile acesteia pot fi cuprinse ca 

amendamente în Legea de aprobare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.71/2009, aflată în procedură legislativă. Astfel, cele 3 comisii au 

adoptat proiectul de lege cu amendamente, în sensul respingerii 
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Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2010, raportul comun fiind 

depus în luna mai 2011. 

În urma reexaminării, Comisia pentru buget şi Comisia juridică au 

hotărât menţinerea soluţiei iniţiale, respectiv adoptarea proiectului de lege 

cu amendamente, în sensul respingerii Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.18/2010 întrucât prevederile acesteia au fost cuprinse ca 

amendamente admise în raportul asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă  a Guvernului nr.71/2009. 

Supusă votului, soluţia de menţinere a raportului iniţial a fost 

adoptată şi de comisia noastră, cu majoritate de voturi (2 abţineri), 

urmând a se întocmi un raport comun suplimentar. 

 

Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.45/2010 pentru modificarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri 

executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din 

sectorul bugetar - PLx 453/2010 a fost retrimis de la Plen Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi, Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 

şi comisiei noastre, în vederea reexaminării pe fond şi întocmirii unui nou 

raport. 

În cadrul dezbaterilor, s-a precizat că cele trei comisii au dezbătut 

anterior proiectul de lege şi au hotărât respingerea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.45/2010 întrucât prevederile acesteia pot fi cuprinse ca 

amendamente în Legea de aprobare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.71/2009, aflată în procedură legislativă. Astfel, cele 3 comisii au 

adoptat proiectul de lege în forma prezentată de Senat, raportul comun 

fiind depus în luna mai 2011. 

În urma reexaminării, Comisia pentru buget şi Comisia juridică au 

hotărât menţinerea soluţiei iniţiale, respectiv adoptarea proiectului de lege 

în forma prezentată de Senat, întrucât prevederile acesteia au fost 

cuprinse ca amendamente admise în raportul asupra proiectului de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă  a Guvernului nr.71/2009. 
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Supusă votului, soluţia de menţinere a raportului iniţial a fost 

adoptată şi de comisia noastră, cu majoritate de voturi (2 abţineri), 

urmând a se întocmi un raport comun suplimentar. 

 

Cererea de reexaminare a Legii privind statutul controlorului civil de 

trafic aerian din România - Plx 844/2007 a fost dezbătută de membrii 

comisiei, iar în urma finalizării dezbaterilor s-a propus admiterea acesteia 

cu observaţii şi adoptarea legii cu amendamente. De asemenea, s-a 

precizat că, având în vedere evoluţia legislaţiei, unele observaţii din 

cererea de reexaminare sunt depăşite, iar amendamentele acceptate 

necesitând corelare tehnico-legislativă. Ca atare, s-a solicitat întocmirea 

raportului şi prezentarea acestuia într-o şedinţă ulterioară a comisiei. 

Totodată, s-a menţionat că cele două comisii sesizate cu dezbaterea 

pe fond, respectiv comisia noastră şi Comisia pentru industrii şi servicii, au 

adoptat soluţii diferite asupra cererii de reexaminare şi a legii, fiind 

necesară o şedinţă comună a comisiilor pentru finalizarea dezbaterilor. 

Supuse votului, propunerile au fost acceptate cu majoritate de voturi 

(5 voturi împotrivă).  

 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.78/2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în 

domeniul afacerilor europene - PLx 536/2011 a fost trimis comisiei pentru 

dezbatere şi avizare. În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au 

hotărât, cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă), avizarea favorabilă în 

forma prezentată de Guvern. 

 

Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului, 

de modificare a Directivei 2008/106/CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului privind nivelul minim de formare a navigatorilor – COM (2011) 

555, a fost trimisă comisiei în vederea verificării respectării principiului 

subsidiarităţii, în temeiul HCD nr.11/2011. 

În cadrul dezbaterilor s-a precizat că obiectivul propunerii de 

directivă este de a integra în legislaţia UE modificările din 2010 la 
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Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, 

brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart pentru navigatori 

(Convenţia STCW), în special pentru a se evita orice conflict între 

obligaţiile internaţionale şi cele care ţin de UE ale statelor membre.  

Referitor la principiul subsidiarităţii şi principiul proporţionalităţii s-a 

precizat că acestea sunt respectate întrucât Convenţia STCW a fost deja 

transpusă în legislaţia UE şi este justificat faptul ca modificările Convenţiei 

STCW să fie, la rândul lor, transpuse în legislaţia UE.  

Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, 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. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (27), în ziua de 4 octombrie 

2011 a absentat domnul deputat Ioan Narcis Chisăliţă (grup parlamentar 

PSD). 

Au fost prezenţi următorii deputaţi: Victor Paul Dobre – preşedinte, 

Claudia Boghicevici, Ioan Cindrea şi Răzvan Ţurea – vicepreşedinţi, Adrian 

Solomon şi Kerekes Karoly – secretari, 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, Nini Săpunaru, Marian Sârbu, Aurelia 

Vasile, Gelu Vişan, Samoil Vîlcu, Iulian Vladu. 

  

  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Victor Paul Dobre    Adrian Solomon 

 

 

 

Şef serviciu Elena Mesaroş 
 

 

Întocmit, 
Expert parlamentar Lidia Vlădescu 
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