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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 

 

 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 17 şi 19 februarie 2015 

 

 

În zilele de 17 şi 19 februarie 2015, Comisia pentru muncă şi 

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

1. Întâlnirea membrilor comisiei cu doamna Rovana Plumb - ministrul 

muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice 

2. Proiect de Lege privind economia socială - PLx 335/2014 (fond) 

3. Proiect de Lege pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind 

acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de 

dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor 

deportate în străinătate ori constituite în prizonieri - PLx 596/2014 

(fond) 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2014 

pentru modificarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă - PLx 

552/2014 (fond) 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2014 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/2006 privind 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei 

de Muncă - PLx 553/2014 (fond) 
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6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2014 

pentru prorogarea termenelor prevăzute la art.35 alin.(2) din Legea 

nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale - 

PLx 554/2014 (fond) 

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

nr.44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea 

debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru 

modificarea art.101 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - PLx 576/2014 (fond) 

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

nr.58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru 

modificarea unor acte normative - PLx 15/2015 (avizare) 

9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 

fizice şi sportului nr.69/2000 - Plx 32/2015 (avizare) 

10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor 

publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare - Plx 

35/2015 (avizare) 

11. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.360/2002 

privind Statutul poliţistului, precum şi pentru modificarea art.7 alin.(2) 

din Legea nr.364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei 

judiciare - PLx 39/2015 (avizare) 

12. Proiect de Raport comun al Comisiei şi al Consiliului privind ocuparea 

forţei de muncă - document care însoţeşte Comunicarea Comisiei 

privind Analiza anuală a creşterii pe anul 2015 - COM (2014) 906 

(examinare fond). 

 

În data de 17 februarie 2015, lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Adrian Solomon, vicepreşedinte al comisiei. 
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La dezbateri au participat ca invitaţi:  

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

Sociale şi Persoanelor Vâstnice 

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

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vâstnice 

- d-l Alexandru Oprea – Secretar de Stat, Ministerul Culturii 

- d-na chestor Irina Alexe – Secretar general adjunct, Ministerul 

Afacerilor Interne 

- d-l Valentin Minoiu – director adjunct, Ministerul Afacerilor Interne 

- d-l Dumitru Costin – preşedinte, Blocul Naţional Sindical 

- d-l Cristiana Barbu – preşedinte, Agenţia Naţională pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă 

- d-l Eugen Preda – consilier, Agenţia Naţională pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă 

- d-l Flavius Ungureanu – jurist, Agenţia Naţională pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă 

- d-na Anca Vameşu – coordonator Institutul de Economie Socială 

- d-na Raluca Ouriaghli - Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile 

- d-na Raluca Sîmbotin – coordonator proiecte, Fundaţia pentru 

Dezvoltarea Societăţii Civile 

- d-na Mărioara Dună - Uniunea Naţională a Caselor de Ajutor 

Reciproc ale Salariaţilor din România 

- d-na Ana Maria Toma Uniunea Naţională a CARS din România 

- d-l Georgică Bădărău - Federaţia CARP Omenia 

- d-l Octav Bjoza – preşedinte, Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politic din 

România 

- d-na Cornelia Fetea - Asociaţia Foştilor Deportaţilor în Bărăgan din 

România 

- d-l Dan Ottulescu - Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politic din România 

- d-l Petru Mirciov - Asociaţia Foştilor Deportaţilor în Bărăgan din 

România 
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- d-l Paul Mitroi - Asociaţia Foştilor Deportaţilor în Bărăgan din 

România 

- d-l Petrică Panduru - Asociaţia Foştilor Deportaţilor în Bărăgan din 

România 

- d-l Ioan Radu - Asociaţia Foştilor Deportaţilor în Bărăgan din 

România. 

 

La începutul şedinţei, domnul deputat Mihăiţă Găină, secretar al 

comisiei, a solicitat suplimentarea ordinii de zi cu încă un punct, respectiv 

alegerea a doi membri din componenţa biroului comisiei, respectiv a 

preşedintelui şi a unui vicepreşedinte. Supusă votului, propunerea a fost 

acceptată cu unanimitate de voturi. 

Domnul vicepreşedinte a precizat că, în temeiul art.45 alin.(2) şi (3) 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, Grupul parlamentar al PSD a făcut nominalizările 

pentru cele două funcţii din biroul comisiei, respectiv Adrian Solomon, 

pentru funcţia de preşedinte şi Mihai Baltă, pentru funcţia de 

vicepreşedinte. 

În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, ca funcţia de preşedinte al comisiei să fie ocupată de către domnul 

deputat Adrian Solomon, iar funcţia de vicepreşedinte să fie ocupată de 

către domnul deputat Mihai Baltă. 

 

 În continuarea şedinţei, domnul deputat Adrian Solomon a propus ca 

dezbaterile să continue cu proiectul de Lege privind economia socială, la 

care participă doamna ministru Rovana Plumb. 

 Doamna deputat Cristina Pocora, vicepreşedinte al comisiei, a 

propus ca discuţiile cu doamna ministru să aibă loc pe problemele legate 

de minister, referitoare la activitatea desfăşurată şi strategia ministerului 

asupra modificărilor legislative preconizate, iar apoi dezbaterile să 

continue cu ordinea de zi. 
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 Domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru industrii 

şi servicii, a propus discutarea proiectului de Lege privind economia 

socială, întrucât sunt prezenţi şi membrii Comisiei pentru industrii şi 

servicii, proiectul fiind trimis pentru dezbaterea comună pe fond, iar 

discuţiile pe celelalte teme şi proiecte ale Comisiei pentru muncă să 

continue după finalizarea acestuia.  Supusă votului, această propunere a 

fost acceptată cu majoritate de voturi. 

 Astfel, a fost prezentat proiectul de Lege privind economia socială, 

doamna minsitru Rovana Plumb spunând că economia socială oferă un 

model alternativ de incluziune socială a grupurilor vulnerabile, reprezintă o 

altă manieră de a face incluziune socială şi reintegrare prin promovare 

economică. Economia socială reprezintă totodată un model alternativ de 

afaceri, bazat pe principiile echităţii, responsabilităţii şi transparenţei, prin 

care se încurajează participarea tuturor actorilor relevanţi (grupuri 

vulnerabile, persoane apte de muncă şi care beneficiază de prestaţii de 

asistenţă socială, persoane aflate în şomaj, autorităţi locale, organizaţii 

neguvernamentale etc.) în procesul de luare a deciziilor. Acest model 

economic implică o bună coordonare a activităţilor de producţie cu cererea 

clienţilor sau utilizatorilor, prin promovarea unei abordări democratice 

bazate pe cooperare şi nu pe competiţie, pe promovarea drepturilor 

angajaţilor şi utilizatorilor, pe utilizarea programelor de politici publice în 

vederea promovării şi integrării grupurilor dezavantajate. 

De asemenea, doamna ministru a spus că economia socială are un rol 

cheie în realizarea obiectivelor Strategiei de la Lisabona de creştere 

durabilă şi ocupare completă a forţei de muncă, deoarece contracarează 

numeroasele dezechilibre de pe piaţa muncii, în special prin sprijinirea 

ocupării forţei de muncă feminine, creează şi oferă servicii de asistenţă 

comunitară (cum ar fi servicii sociale, medicale şi de asigurări sociale) şi 

crează şi menţine configuraţia economică a societăţii, contribuind astfel la 

dezvoltarea locală şi la coeziunea socială. 

Proiectul de lege conţine prevederi ce au drept scop reglementarea 

domeniului economiei sociale, a cadrului general de organizare şi 

funcţionare a întreprinderilor care desfăşoară activităţi în domeniul 
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economiei sociale, precum şi stabilirea măsurilor de promovare a acestora, 

conform scopurilor şi principiilor lor specifice. 

Dezvoltarea domeniului economiei sociale în România va avea impact 

direct asupra incluziunii sociale a persoanelor aparţinând grupurilor 

vulnerabile, cât şi asupra calităţii vieţii persoanelor din comunitate. 

Întreprinderile sociale, cât mai ales întreprinderile sociale de inserţie, îşi pot 

dezvolta activitatea în domeniu, în baza unor reglementări clare şi 

accesibile, cu respectarea unor principii de bază, cum ar fi: 

- prioritate acordată individului şi obiectivelor sociale faţă de creşterea 

profitului; 

- solidaritate şi responsabilitate colectivă; 

- convergenţa dintre interesele membrilor asociaţi şi interesul general 

şi/sau interesele unei colectivităţi; 

- control democratic al membrilor, exercitat asupra activităţilor 

desfăşurate; 

- caracterul voluntar şi liber al asocierii în formele de organizare 

specifice domeniului economiei sociale; 

- personalitatea juridică distinctă, autonomia de gestiune şi 

independenţa faţă de autorităţile publice; 

- alocarea unei părţi din profit sau, după caz, din excedentul financiar 

pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă şi/sau furnizarea 

unor servicii de interes pentru comunitate. 

 Respectarea principiilor economiei sociale va avea impact atât asupra 

dezvoltării sociale, cât şi asupra reducerii riscului de excluziune socială prin 

crearea de noi oportunităţi de angajare a persoanelor care provin din 

grupurile vulnerabile. 

 În cadrul discuţiilor au fost prezentate membrilor comisiei 

amendamentele depuse la proiectul de lege. După discuţiile pe marginea 

celor prezentate, s-a continuat cu dezbateri pe articole. Dezbaterea 

întregului proiect nu a fost finalizată întrucât unele amendamente necesită 

un punct de vedere al Ministerului Finanţelor Publice, care nu are 

reprezentanţi prezenţi la dezbateri. 
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 În finalul discuţiilor, s-a propus amânarea dezbaterilor şi solicitarea 

prezenţei unui reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, la nivel de 

Secretar de Stat. Propunerile au fost acceptate cu unanimitate de voturi. 

 

Proiectul de Lege pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 

privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive 

politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi 

celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri - PLx 596/2014 a 

fost prezentat membrilor comisiei, precizându-se că obiectul de 

reglementare îl reprezintă majorarea cuantumului indemnizaţiilor 

compensatorii ce revin deţinuţilor politici din închisorile comuniste, 

persoanelor persecutate politic sau celor deportate. 

În cadrul discuţiilor au luat cuvântul invitaţii prezenţi, reprezentanţi 

ai Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politic şi ai Asociaţiei Foştilor Deportaţi în 

Bărăgan. În cursul discuţiilor s-a precizat că membrii comisiei au solicitat 

în şedinţa anterioară un punct de vedere de la Ministerul Finanţelor Publice 

asupra unui amendament formulat în cadrul comisiei. Întrucât acest punct 

de vedere nu a ajuns la membrii comisiei, dezbaterile au fost amânate. 

 

 Dezbaterile asupra celorlalte proiecte aflate pe ordinea de zi au fost 

amânate întrucât şedinţa a fost suspendată întrucât la dezbateri nu au 

participat reprezentanţi din partea Ministerului Finanţelor Publice. 

 

În ziua de 19 februarie 2015, 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 din săptămâna 

următoare. 

 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (24) în ziua de 17 februarie 2015 a absentat domnul deputat 

Romeo Florin Nicoară (grup parlamentar PNL) şi domnul deputat Cristian 

George Sefer (grup parlamentar PSD). 
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Conform prevederilor art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, în locul 

domnului deputat Romeo Florin Nicoară (grup parlamentar PNL) a 

participat doamna deputat Florica Cherecheş, iar în locul domnului deputat 

Cristian George Sefer (grup parlamentar PSD) a participat doamna 

deputat Cristina Nichita. 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: 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, Ludovic Orban, Rovana 

Plumb, Irinel-Ioan Stativă, Mihaela Stoica, Violeta Tudorie. 

 

În ziua de 19 februarie 2015 şi-au înregistrat prezenţa la lucrări toţi 

membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială (24). 

 

 

 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

 Adrian SOLOMON   Mihăiţă GĂINĂ 

      

 

 

 

 

 

 

 
Întocmit, 

Consilier parlamentar Lidia VLĂDESCU 
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