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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

PROCES-VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din 28 şi 29 septembrie 2011 

 

 

În ziua de 28 septembrie 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 9.30, având următoarea 

ordine de zi: 

1. Propunere legislativă privind modificarea Ordonanţei de Urgenţă 

nr.94/2010 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii 

de persoane în sistemul public de pensii - Plx 469/2011  

2. Propunere legislativă privind modificarea Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr.107 din 6 decembrie 2010 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - 

Plx 470/2011 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - Plx 468/2011 

4. Propunere legislativă pentru modificarea art.1 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia 

lunară pentru creşterea copiilor - Plx 478/2011 

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

nr.75/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei - PLx 

521/2011 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11750
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11734
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11732
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12214
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12214


6. Recomandarea Conferinţei generale a OIM nr.200/2010 cu privire la 

HIV/SIDA şi lumea muncii - 788 BP/2011. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Ioan Cindrea, 

vicepreşedinte al comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Nicolae Ivăşchescu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale 

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

Protecţiei Sociale 

- d-na Georgeta Modiga – secretar general, Casa Naţională de Pensii 

Publice 

- d-na Ana Radu – director, Ministerul Finanţelor Publice 

- d-l Ion Ciucă – director, Ministerul Finanţelor Publice. 

 

În deschiderea lucrărilor comisiei, domnul vicepreşedinte Ioan 

Cindrea a propus membrilor comisiei să fie de acord cu invitarea, la o 

şedinţă viitoare, a noului ministru al muncii, doamna Sulfina Barbu, în 

vederea dezbaterii unor probleme de maxim interes cum ar fi: blocarea 

dialogului social care a condus la situaţia conflictuală creată ca urmare a 

manifestaţiilor din faţa Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, 

faptul că cele 39 de sectoare de activitate nu sunt stabilite cu claritate şi 

că nu se pot încheia contractele colective de muncă cu toate consecinţele 

negative ce decurg de aici. De asemenea, domnia sa a subliniat 

importanţa clarificării problemelor ridicate în cadrul şedinţei la care a 

participat fostul ministru al muncii şi a propus ca această dezbatere să 

aibă loc în şedinţa de săptămâna viitoare. 

Doamna deputat Mariana Câmpeanu a solicitat extinderea sferei 

răspunsurilor solicitate doamnei ministru şi asupra organizării actuale şi 

viitoare a Ministerului Muncii, întrucât sunt unele aspecte foarte 

importante cum ar fi acela al cedării dreptului de tipărire a taloanelor de 

pensii de la Casa Naţională de Pensii Publice către Poşta Română, ceea ce 
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înseamnă punerea la dispoziţia acestei regii a întregii baze de date a Casei 

de Pensii, cu toate riscurile ce decurg de aici. 

Domnul deputat Cornel Ghiţă a propus ca dialogul cu doamna 

ministru Sulfina Barbu să aibă loc în şedinţa comisiei din data de 18 

octombrie 2011, pentru a-i acorda un răgaz doamnei ministru de a se 

informa asupra tematicii pe care o vom transmite, în vederea prezentării 

de date exacte în cadrul Comisiei.  

Domnul vicepreşedinte Ioan Cindrea a propus ca adresa să fie 

transmisă doamnei ministru la începutul săptămânii următoare, iar 

membrii comisiei să trasmită la secretariat eventuale subiecte de discuţie 

suplimentare. 

Supuse votului, propunerile au fost acceptate cu unanimitate de 

voturi.  

 

Dezbaterile au continuat cu propunerea legislativă privind 

modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr.94/2010 privind unele măsuri în 

domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii 

- Plx 469/2011, care a fost prezentată de către doamna Geta Doană, 

expert parlamentar în cadrul comisiei. Domnia sa a arătat că aceasta are 

ca obiect de reglementare modificarea şi completarea O.U.G. nr.94/2010 

privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în 

sistemul public de pensii, în vederea prelungirii, până la data de 31 

decembrie 2011, a termenului până la care persoanele care nu au 

calitatea de pensionari pot încheia un contract de asigurare socială şi pot 

plăti contribuţia de asigurări sociale, pentru perioade de timp anterioare, 

în care nu au fost asiguraţi în sistemul public de pensii sau într-un sistem 

de asigurări sociale neintegrat acestuia.

Doamna deputat Mariana Câmpeanu a apreciat că această iniţiativă 

legislativă nu mai poate fi promovată deoarece O.U.G. nr.94/2010 şi-a 

încetat aplicabilitatea la data de 31.12.2011, fiind un act normativ 

subsecvent Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte 

drepturi de asigurări sociale, lege care este abrogată.  
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Domnia sa a subliniat însă necesitatea continuării aplicării unor 

astfel de prevederi legislative prin care să se dea posibilitatea celor 

interesaţi, să se asigure pentru perioadele lucrate anterior în care nu au 

contribuit, referindu-se în special la persoane care lucrează în străinătate 

şi nu cunosc foarte bine reglementările cu privire la încheierea unor 

contracte de asigurare socială cu Casa Naţională de Pensii Publice. 

Domnul deputat Dan Mircea Popescu a arătat că această iniţiativă 

legislativă aduce în discuţie problema valorilor care sunt promovate în 

societate, considerând că este vorba de exemplul tipic în care cei care au 

bani pot cumpăra orice: educaţie, dreptate şi chiar vechime în muncă, în 

acest caz. Astfel, se pune întrebarea dacă societatea românească are 

nevoie de banii lor sau de munca prestată de aceste persoane pentru 

dezvoltarea societăţii. Prin urmare, domnia sa a precizat că nu susţine 

promovarea unei astfel de iniţiative legislative. 

Domnul deputat Ioan Nelu Botiş a spus că este de acord cu punctul 

de vedere al domnului deputat Dan Mircea Popescu, deşi această 

ordonanţă a fost iniţiativa sa, în perioada când avea calitatea de ministru. 

Aceasta a avut ca scop sprijinirea acelor persoane care ar fi putut să-şi 

completeze stagiul de cotizare pentru ca în acest fel să poată beneficia de 

pensie, tocmai în vederea evitării situaţiei în care aceste persoane ar 

deveni persoane asistate de către stat, din cauza lipsei veniturilor la 

bătrâneţe. Totodată, având în vedere faptul că această ordonanţă de 

urgenţă a fost un act normativ subsecvent Legii nr.19/2000, domnul 

deputat a propus respingerea iniţiativei legislative.  

Supusă votului, propunerea de respingere a fost acceptată cu 

unanimitate de voturi. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - Plx 468/2011 a fost 

prezentată de către doamna Geta Doană, expert parlamentar în cadrul 

comisiei, care a precizat că obiectul de reglementare se referă la 

completarea art.113 alin.(1) din Legea nr.263/2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, astfel 
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încât angajaţii din instituţiile statului, care au rolul de a aplica legea şi 

care au atribuţii de a asigura ordinea şi siguranţa naţională, condamnaţi 

pentru fapte de corupţie printr-o hotărâre definitivă şi irevocabilă, îşi pierd 

dreptul la pensie pentru perioada lucrată până la data săvârşirii faptei. 

În urma discuţiilor s-a precizat că dispoziţiile acesteia încălcă dreptul 

la pensie al cetăţenilor, statuat de art.47 alin.(2) din Constituţia României, 

şi nu respectă principiul contributivităţii prevăzut de art.2 lit.c) din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. 

În urma finalizării dezbaterilor, propunerea legislativă a fost respinsă 

de membrii comisiei, cu majoritate de voturi (o abţinere). 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea art.1 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară 

pentru creşterea copiilor - Plx 478/2011 a fost prezentată de către 

doamna Sorina Szabo, consilier parlamentar în cadrul comisiei, care a 

arătat că iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu 

modificări prin Legea nr 132/2011, în sensul ca prevederile art. 2-29 din 

ordonanţă să li se aplice persoanelor ai căror copii se nasc în urma unei 

sarcini care a fost luată în evidenţă, conform normelor în vigoare, după 

data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr.111/2011. 

În cadrul discuţiilor, s-a precizat că iniţiativa legislativă nu poate fi 

susţinută întrucât nu se justifică modificarea principiului de acordare a 

concediului şi indemnizaţiei pentru creşterea copilului prin raportare la 

momentul în care sarcina a fost luată în evidenţă, întrucît aceasta 

reprezintă o dată aleatorie. 

Principiul neretroactivităţii, prevăzut la art.15 alin.(2) din Constituţia 

României, republicată, invocat de iniţiator, are ca obiect raporturi juridice 

şi nu simple raporturi sociale, cum este şi cel de acceptare şi luare în 

evidenţă a unei sarcini, care duce la naşterea unui copil. Prin urmare, nu 

poate fi invocată nerespectarea principiului neretroactivităţii de către 

prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010, întrucât 
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acestea se aplică persoanelor ai căror copii s-au născut începând cu data 

de 1 ianuarie 2011. 

În finalul dezbaterilor, propunerea legislativă a fost supusă votului în 

forma prezentată de iniţiatori, înregistrându-se 4 voturi pentru şi restul 

împotrivă. Urmare acestui vot, membrii comisiei au hotărât întocmirea 

unui raport de respingere. 

 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.75/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei - 

PLx 521/2011 a fost trimis comisiei pentru dezbatere şi avizare. Acesta a 

fost prezentat de către domnul Decebal Stănescu, consilier parlamentar în 

cadrul comisiei, care a precizat că dezbaterea pe fond revine Comisiei 

pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. Totdată, domnia sa a arătat că 

proiectul are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005, în sensul exercitării de 

către ARACIS şi a atribuţiilor conferite de Legea nr.1/2011, întrucât, 

avându-se în vedere prevederile acestei legi, se impune îndeplinirea unor 

condiţii noi privind calitatea de membru al Consiliului ARACIS. În acest 

sens, se introduce condiţia ca membrii Consiliului să fie profesori 

universitari, conducători de doctorat, care îndeplinesc standardele pentru 

obţinerea atestatului de abilitare sau care au obţinut acest atestat, 

precum şi alte cadre didactice care îndeplinesc aceste standarde sau care 

au obţinut atestatul de abilitare. De asemenea, se prevede că, pentru a fi 

membri evaluatori ARACIS, cadrele didactice trebuie să îndeplinească 

standardele minimale pentru obţinerea titlului de conferenţiar universitar. 

În urma finalizării discuţiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi (un vot împotrivă), avizarea favorabilă a proiectului 

de lege, în forma prezentată de iniţiatori. 

 

Celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi au fost amânate pentru 

şedinţa următoare a comisiei. 
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În ziua de 29 septembrie 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 9.30, având pe ordinea de 

zi două proiecte amânate în şedinţa anterioară a comisiei. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Ioan Cindrea, 

vicepreşedinte al comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

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

Protecţiei Sociale 

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

- d-l Cristian Ilie – consilier, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. 

 

În cadrul discuţiilor asupra propunerii legislative privind modificarea 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.107 din 6 decembrie 2010 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii - Plx 470/2011, domnul vicepreşedinte Ioan Cindrea a arătat că 

aceasta se află în dezbaterea comună a Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială şi a Comisiei pentru sănătate şi familie, urmând a fi întocmit un 

raport comun de către cele două comisii. 

Domnul Decebal Stănescu, consilier parlamentar în cadrul comisiei, 

a arătat că proiectul de act normativ are ca obiect de reglementare 

abrogarea pct.7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.107/2010, prin 

care se prevede cuantumul contribuţiei datorată de pensionarii ale căror 

venituri din pensii depăşesc 740 de lei, respectiv 5,5% aplicată asupra 

acestor venituri. Astfel, prin propunerea legislativă se are în vedere 

eliminarea contribuţiei de asigurări de sănătate datorate de pensionari, ale 

căror venituri din pensii depăşesc suma de 740 lei. 

Domnul Cosmin Crangă, consilier în cadrul Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate a arătat că Guvernul nu susţine promovarea acestei 

iniţiative legislative având în vedere faptul că pensionarii cu venituri din 

pensii mai mari de 740 lei se constituie în contribuabili ai sistemului de 

 
7/9 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11734


asigurări sociale, iar efectul propunerii legislative ar fi acela de diminuare 

a fondului unic de asigurări sociale de sănătate. 

Doamna deputat Mariana Câmpeanu a subliniat faptul că nu este de 

acord cu introducerea acestei contribuţii şi este absolut incorectă 

completarea bugetului României, fie el al asigurărilor sociale sau al 

asigurărilor sociale pentru sănătate, pe baza veniturilor persoanelor cele 

mai sărace şi defavorizate din România. Domnia sa a arătat că ar trebui să 

fie păstrată măcar o consecvenţă în ceea ce priveşte calcularea acestuia, 

aşa cum s-a procedat şi la impozitarea pensiilor, unde cota de impozitare 

se aplică numai asupra veniturilor ce depăşesc pragul de 1.000 lei şi nu 

asupra întregului venit.  

De asemenea, doamna deputat Mariana Câmpeanu a solicitat ca la 

dezbaterea proiectelor de acte normative dezbătute pe fond în cadrul 

comisiei să fie prezent un Secretar de Stat şi numai în lipsa acestuia să 

participe un reprezentant al ministerului respectiv, însă la nivel de 

director.  

În urma finalizării dezbaterilor, propunerea legislativă a fost respinsă 

de membrii comisiei, cu majoritate de voturi (5 voturi împotrivă). 

 

Recomandarea Conferinţei generale a OIM nr.200/2010 cu privire la 

HIV/SIDA şi lumea muncii a fost prezentată de către doamna Lidia 

Vlădescu, expert parlamentar, care a precizat că procedura în ceea ce 

priveşte acest document transmis comisiei se derulează în conformitate cu 

prevederile art.19 din Constituţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii. 

Acest articol prevede că 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 sub formă de convenţii şi recomandări. 

Astfel, Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor a trimis comisiei 

documentul mai sus amintit, în vederea îndeplinirii procedurii de informare 

a Camerei Deputaţilor, urmând ca actul supunerii instrumentelor 

internaţionale ale muncii autorităţii naţionale competente să fie notificat 

ulterior Biroului Internaţional al Muncii (BIM) de către Ministerul Muncii, 
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Familiei şi Protecţiei Sociale, aceste informaţii urmând a fi incluse în 

Raportul întocmit de BIM, care va fi prezentat Conferinţei Internaţionale a 

Muncii în anul 2012. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (27), în zilele de 28 şi 29 

septembrie 2011 au absentat domnul deputat Victor Paul Dobre (grup 

parlamentar PNL), doamna deputat Claudia Boghicevici (grup parlamentar 

PD-L), domnul deputat Adrian Solomon (grup parlamentar PSD), domnul 

deputat Ioan Narcis Chisăliţă (grup parlamentar PSD) şi doamna deputat 

Cristina Ancuţa Pocora (grup parlamentar PNL). 

Au fost prezenţi următorii deputaţi: Ioan Cindrea şi Răzvan Ţurea – 

vicepreşedinţi, Kerekes Karoly – secretar, Nicolae Bănicioiu, Daniel Ionuţ 

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

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

Pál Árpád, Dan-Mircea Popescu, Cosmin Mihai Popescu, Vasile-Silviu 

Prigoană, Nini Săpunaru, Marian Sârbu, Aurelia Vasile, Gelu Vişan, Samoil 

Vîlcu, Iulian Vladu. 

 

 

  VICEPREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Ioan Cindrea      Kerekes Karoly 

 

 

 

 

Şef serviciu Elena Mesaroş 

 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
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