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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 18, 19 şi 20 februarie 2014 

 

 

În perioada 18 - 20 februarie 2014, Comisia pentru muncă şi 

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

1. Proiect de Lege privind desfiinţarea unor instanţe judecătorești și a 

parchetelor de pe lângă acestea - PLx 33/2014 

2. Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii 

nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 

exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice și în mediul de 

afaceri, prevenirea și sancţionarea corupţiei - Plx 22/2014  

3. Propunere legislativă privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.82 din 25.10.2006 pentru recunoșterea meritelor 

personalului armatei participant la acţiuni militare și acordarea unor 

drepturi acestuia și urmașilor celui decedat - Plx 19/2014 

4. Propunere legislativă privind economia socială - Plx 25/2014 

5. Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și 

indemnizaţia lunară pentru creșterea copiilor - PLx 533/2013 

6. Proiect de Lege privind subvenţionarea din fonduri publice a 

serviciilor sociale acordate de asociaţii, fundaţii și cultele 

recunoscute de lege - PLx 105/2013 

 



7. Întâlnirea membrilor comisiei cu domnul Secretar de Stat Codrin 

Scutaru, în vederea prezentării unei informări asupra proiectelor de 

acte normative aflate în lucru la Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 

 

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

deputat Florin Iordache, preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Codrin Scutaru – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

- d-na Otilia Sava – Secretar de Stat, Ministerul Apărării Naţionale 

- d-l Liviu Stancu – Secretar de Stat, Ministerul Justiţiei 

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

Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

- d-na Daniela Juravlea – director, Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

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

Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

- d-na Cristina Cuculas – şef serviciu, Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

- d-l Mihai Cucu – consilier juridic, Ministerul Justiţiei. 
 

Proiectul de Lege privind desfiinţarea unor instanţe judecătorești și a 

parchetelor de pe lângă acestea - PLx 33/2014 a fost amânat, la 

solicitarea membrilor comisiei şi a reprezentanţilor Ministerului Justiţiei.  

 

 Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Legii 

nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 

exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice și în mediul de afaceri, 

prevenirea și sancţionarea corupţiei - Plx 22/2014 a fost avizată negativ 

de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. Avizul va fi transmis 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, sesizată cu dezbaterea pe 

fond. 
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 Propunerea legislativă privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.82 din 25.10.2006 pentru recunoșterea meritelor 

personalului armatei participant la acţiuni militare și acordarea unor 

drepturi acestuia și urmașilor celui decedat - Plx 19/2014 a fost avizată 

negativ de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. Avizul va fi 

transmis Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, 

sesizată cu dezbaterea pe fond. 

 

 Propunerea legislativă privind economia socială - Plx 25/2014 a fost 

avizată negativ de membrii comisiei, cu majoritate de voturi (3 voturi 

împotrivă şi 2 abţineri). Avizul va fi transmis Comisiei pentru politică 

economică, reformă şi privatizare şi Comisiei pentru industrii şi servicii, 

sesizate cu dezbaterea pe fond.  

 

 Dezbaterile asupra propunerii legislative pentru completarea și 

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind 

concediul și indemnizaţia lunară pentru creșterea copiilor - PLx 533/2013 

au fost amânate, la cererea iniţiatorului. Domnia sa, alături de alţi membri 

ai comisiei, au solicitat reprezentanţilor Ministerului Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice reanalizarea acestei iniţiative, în 

scopul preluării unor prevederi şi promovării lor.   

 

 Dezbaterile asupra proiectului de Lege privind subvenţionarea din 

fonduri publice a serviciilor sociale acordate de asociaţii, fundaţii și cultele 

recunoscute de lege - PLx 105/2013 au fost amânate. 

 

 Ultima parte şedinţei a avut ca scop prezentarea unei informări 

asupra proiectelor de acte normative aflate în lucru la Ministerul Muncii, 

Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, de către domnul 

Secretar de Stat Codrin Scutaru. 

 Domnia sa a făcut o prezentare a activităţii ministerului, pe domenii 

specifice. Astfel, în ceea ce priveşte componenta de asistenţă socială, 
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servicii sociale şi incluziune socială, în anul 2013 MMFPSPV a acordat din 

bugetul alocat ca beneficii de asistenţă socială: 

- Alocaţii de stat pentru copii, pentru un număr de 3,8 milioane copii. 

- Indemnizaţii și stimulente pentru creșterea copiilor pentru un număr 

de 172.200 beneficiari. 

- Alocaţii pentru susţinerea familiilor cu copii și venituri reduse pentru 

un număr de 260.567 familii beneficiare. 

- Ajutoare sociale pentru un număr de 217.928 familii aflate în risc de 

sărăcie. 

- Ajutoare pentru încălzirea locuinţei de care beneficiază  aproximativ 

1,2 milioane gospodării. 

- Drepturi acordate persoanelor cu dizabilităţi, respectiv pentru cei 

aproximativ 660.000 beneficiari. 

- Alte beneficii (alocaţii lunare de plasament, indemnizaţii hrană 

HIV/SIDA, refugiaţi, contribuţii sănătate pentru ajutorul social și 

creștere copil, ajutoare de urgenţă). 

- Programe de susţinere a serviciilor sociale. Prin cele 3 programe 

derulate de minister, în prezent, respectiv Subvenţionarea 

asociaţiilor și fundaţiilor, Investiţii, reparaţii și dotări pentru centre 

de zi și rezidenţiale și Programul de interes naţional ”Dezvoltarea 

reţelei de cămine pentru persoane vârstnice” sunt sprijinite un 

număr de peste 500 unităţi de asistenţă socială prin care se acordă 

servicii sociale copiilor, vârstnicilor, persoanelor cu dizabilităţi, 

persoanelor/familiilor aflate în diverse situaţii de vulnerabilitate. 

De asemenea, domnul Secretar de Stat a precizat că eforturile s-au 

materializat și în plan legislativ, în 2013 fiind efectuate ajustări ale 

programelor gestionate astfel încât să se asigure o mai bună focalizare a 

formelor de sprijin și eficienţă administrativă. Astfel, pe parcursul anului 

2013, au fost aduse modificări importante actelor normative în vigoare, 

având următoarele rezultate: 

- majorarea indemnizaţiei pentru creșterea copilului, de la 75% din 

media veniturilor la 85% din media veniturilor, acordarea stimulentului 
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de inserţie și pentru cei care au optat pentru varianta concediului de 2 

ani. 

- majorarea nivelului venitului minim garantat (ajutorul social) cu 8,5% 

din iulie 2013 și încă 4,5% din ianuarie 2014. 

- majorarea cuantumului alocaţiei pentru susţinere cu 30% din iulie 

2013, respectiv a limitei de venituri până la care se acordă această 

alocaţie cu 43% (de la 370 lei/persoană la 530 lei/persoană). 

- au fost introduse ajutoarele pentru încălzirea locuinţei cu energie 

electrică. 

 

Serviciile sociale nu au fost neglijate, MMFPSPV încercând să asigure 

suport financiar pentru dezvoltarea reţelei de servicii atât în sistem public, 

cât și pentru furnizorii privaţi. 

Au fost elaborate proiecte de Hotărâre a Guvernului privind 

Nomenclatorul serviciilor sociale și Regulamentul cadru de organizare și 

funcţionare a serviciilor sociale, proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru 

aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.197/2012 privind 

asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aflat în prezent în 

procedură de dezbatere publică. 

 

  Activităţile cele mai importante în domeniul incluziunii sociale, au 

vizat următoarele: 

• Propunerea de măsuri şi acţiuni care au contribuit la  elaborarea 

Obiectivului tematic 9 – Promovarea incluziunii sociale și combaterea 

sărăciei din cadrul Acordului de Parteneriat 2014-2020, document ce 

urmează a fi semnat de CE și Guvernul României în vederea utilizării 

fondurilor structurale pe perioada 2014-2020 precum și măsuri și 

acţiuni pentru construirea Programului Operaţional Capital Uman 2014-

2020; 

• Definitivarea și aprobarea de către Guvernul României a Legii privind 

economia socială. 
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 Îndeplinirea a 2 din cei 20 de indicatori de rezultat din cadrul 

Proiectului privind Modernizarea Sistemului de Asistenţă Socială, pentru 

care s-au efectuat trageri de 50 milioane euro în baza Acordului de 

împrumut BIRD semnat la 8 iulie 2011. 

 Au fost demarate procesele de elaborare a Strategiilor Naţionale 

privind promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei, respectiv 

cea privind promovarea îmbătrânirii active pentru perioada 2014-2020. 

 

 Priorităţi pentru viitor: 

 Ţinând cont de proiectele legislative care nu au putut fi 

definitivate/finalizate în cursul anului 2013, precum și de responsabilităţile 

care îi revin potrivit documentelor programatice (Proiectul cu Banca 

Mondială, Programarea europeană 2014-2020, Programul de Guvernare, 

Planul de acţiune pentru analiza funcţională etc.), în domeniul asistenţei 

sociale, reprezentanţii ministerului au prezentat priorităţile pentru 

perioada 2014-2018. 

 Totodată, având în vedere atribuţiile în sarcina Direcţiei Generale 

Asistenţă Socială, și în perioada următoare vor fi asigurate fondurile 

necesare pentru plata beneficiilor de asistenţă socială, susţinerea 

financiară a programelor de dezvoltare a reţelei de servicii sociale, precum 

și colectarea și analiza indicatorilor de incluziune socială în vederea 

fundamentării politicilor sociale. 

 
 Activităţi realizate în domeniul protecţiei și promovării drepturilor 

copilului: 

1. După 8 ani de implementare, în anul 2013 a fost modificată şi 

completată Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului. Modificările legislative aduc cu sine o serie de 

prevederi menite să asigure o mai bună reglementare a domeniului 

protecţiei şi promovării drepturilor copilului. De asemenea, a fost creată 

baza legală necesară elaborării ulterioare a unor acte normative 

subsecvente, care vor reglementa o serie de aspecte de actualitate în 

acest domeniu de activitate, cum ar fi situaţia copiilor cu părinţi plecaţi 

la muncă în străinătate, situaţia copiilor părăsiţi în unităţile sanitare, a 
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celor care prestează activităţi în domeniile cultural, artistic, sportiv şi 

de modeling etc. 

2. A fost iniţiat şi semnat de către MMFPSPV şi MAE, Memorandumul cu 

tema - Semnarea Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea şi 

combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice, care 

se află în prezent în procedură de avizare interministerială.  

3. În luna august a fost semnat Planul de acţiune UNICEF pentru perioada 

2013 -2017. Prin noul program de ţară, UNICEF şi MMFPSPV pot 

contribui la consolidarea sistemului de monitorizare a drepturilor 

copilului, creşterea accesului la servicii de calitate la nivel local, cu 

focus special pentru comunităţile cu romi şi populaţie defavorizată, 

îmbunătăţirea eficacităţii şi eficienţei serviciilor descentralizate.  

4. În parteneriat cu Fundaţia SERA România a fost finalizat proiectul 

“Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale a sistemului de protecţie a 

copilului în România”, cod SMIS 26554. În cadrul acestui proiect a fost 

realizată, pentru prima dată, evaluarea întregului sistem, fiind evaluate 

3.577 instituţii şi servicii din domeniul protecţiei copilului.  

5. În contextul asigurării tranziţiei de la îngrijirea bazată pe instituţii la 

serviciile bazate pe familie și comunitate, a fost continuat programul de 

interes naţional "Închiderea instituţiilor de tip vechi şi înfiinţarea de 

centre de recuperare, de case de tip familial şi/sau apartamente" prin 

intermediul căruia un nou centru de plasament din judeţul Suceava a 

fost înschis şi au fost construite 4 case de tip familial şi un centru de 

recuperare. 

6. A fost demarat procesul de elaborare a Strategiei Naţionale în domeniul 

protecţiei drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020.  

 
 Priorităţi pentru viitor: 

1. Aprobarea Strategiei Naţionale pentru protecţia și promovarea 

drepturilor copilului 2014-2020.  

2. Aprobarea legislaţiei secundare la Legea nr. 272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului.  

3. Aprobarea ordinului comun privind aprobarea ghidului metodologic 

pentru evaluarea copilului cu dizabilităţi şi încadrarea într-un grad de 
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handicap şi continuarea activităţii de analiză a criteriilor medicale ce 

stau la baza încadrării copiilor în grad de handicap. 

4. Semnarea Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea şi 

combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice. 

5. Identificarea unor noi linii de finanţare în cadrul cărora să fie depuse 

proiecte cu acoperire naţională, ce vor avea ca scop informarea, 

educarea beneficiarilor şi a populaţiei, dar şi formarea profesioniştilor 

din cele două domenii de competenţă gestionate de Direcţia Protecţia 

Copilului, respectiv protecţia drepturilor copilului şi violenţa în familie. 

6. Finalizarea programului de interes naţional "Închiderea instituţiilor de 

tip vechi şi înfiinţarea de centre de recuperare, de case de tip familial 

şi/sau apartamente" - PIN 1.   

7. Demararea procedurii de analiză a nevoilor existente la nivel local în 

vederea fundamentării şi elaborării în cursul anului 2014 a proiectului 

de hotărâre de guvern prin care se vor aproba programele de interes 

naţional pentru perioada 2015-2016.  

8. Demararea activităţii de revizuire a standardelor minime de calitate 

din domeniul protecţiei drepturilor copilului. 

 
 Activităţi realizate în domeniul protecţiei și promovării drepturilor 

persoanelor cu dizabilităţi: 

Protecţia și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi a 

constituit o prioritate a MMFPSPV. Ţinând cont de agenda de lucru, dar și 

de semnalele venite atât din teritoriu, cât și de la mass-media, au fost 

demarate acţiuni și activităţi pentru a debloca situaţii critice. Astfel, au 

fost realizate următoarele: 

• A fost elaborat raportul iniţial privind măsurile luate pentru punerea în 

aplicare a obligaţiilor ce îi revin României în conformitate cu Convenţia 

ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, adoptată la New York 

de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 

2006 şi asupra progresului făcut şi demararea procedurii de aprobare 

prin memorandum. 

• A fost elaborat draftul Strategiei naţionale privind incluziunea socială a 

persoanelor cu dizabilităţi 2014-2020, în urma unor largi dezbateri cu 
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actori guvernamentali implicaţi, societatea civilă, organizaţii 

reprezentative ale persoanelor cu dizabilităţi și persoane cu dizabilităţi. 

• Au fost încheiate protocoale de colaborare cu Organizaţia Naţională a 

Persoanelor cu Handicap din România, Institutul de Politici Publice, 

Alianţa Naţională pentru Boli Rare România, Centrul de Resurse 

Juridice, STS - ANCOM - ANR - ANSR - Asociaţia „1 iunie” Buzău, 

Asociaţia RENINCO și cu Light into Europe din România, în scopul 

creşterii calităţii vieţii persoanelor cu handicap, accesibilizarea pieţei 

muncii şi monitorizarea implementării Convenţiei ONU privind drepturile 

persoanelor cu dizabilităţi, precum şi realizarea serviciului 112 pentru 

persoanele cu dizabilităţi auditive. 

 
 În finalul intervenţiei, au fost prezentate priorităţile pentru viitor 

referitoare la incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi 2014-2020, 

modificarea, completarea şi revizuirea actelor normative din domeniu. 

 De asemenea, membrii comisiei au formulat întrebări, primind 

răspunsuri atât de la Secretarul de Stat, cât şi de la ceilalţi reprezentanţi 

ai ministerului prezenţi la dezbateri. 

 

În zilele de 19 şi 20 februarie 2014, Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu 

individual, fiind distribuite membrilor comisiei materiale documentare 

suplimentare asupra proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei 

pentru săptămâna următoare. 

 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (24) în ziua de 18 februarie 2014 au absentat doamna deputat 

Maria Grapini (grup parlamentar PC) – ministru şi doamna deputat 

Anastase Roberta-Alma (grup parlamentar PDL). 

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, Axente Ioan, 

Baltă Mihai, Boghicevici Claudia, Calotă Florică Ică, Condurăţeanu Andrei-

Răzvan, Covaci Dorel, Delureanu Virgil, Dumitrache Ileana-Cristina, Galan 
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Constantin, Iane Daniel, Kerekes Károly, Sefer Cristian-George, Stativă 

Irinel-Ioan, Stoica Mihaela, Teodorescu Ioan Viorel, Tudorie Violeta. 

 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (24) în zilele de 19 şi 20 februarie 2014 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, Condurăţeanu Andrei-Răzvan, Covaci Dorel, Delureanu Virgil, 

Dumitrache Ileana-Cristina, Galan Constantin, Iane Daniel, Kerekes 

Károly, Sefer Cristian-George, Stativă Irinel-Ioan, Stoica Mihaela, 

Teodorescu Ioan Viorel, Tudorie Violeta. 

 
 
  
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

 Florin Iordache    Mihăiţă Găină 

       
 

 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Expert parlamentar Lidia Vlădescu 
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