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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 29, 30 şi 31 august 2011 

 

 

În ziua de 29 august 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 16.00, având următoarea 

ordine de zi: 

1. Propunere legislativă privind modificarea Ordonanţei de Urgenţă 

nr.133/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii - Plx 471/2011 

2. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 

nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii 

echilibrului bugetar - Plx 482/2011 

3. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru Mediu – Plx 484/2011. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

1. d-l Cristian Irimie - Secretar de Stat, Ministerul Sănătăţii 

2. d-na Daniela Pescaru - director general, Ministerul Finanţelor Publice 

3. d-l Gheorghe Popescu - preşedintele Administraţiei Fondului de Mediu. 

 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11735
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11755
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11756


În deschiderea lucrărilor, domnul preşedinte Victor Paul Dobre i-a 

informat pe membrii comisiei în legătură cu solicitarea ministrului muncii, 

familiei şi protecţiei sociale, domnul Sebastian Lăzăroiu, de a participa la 

lucrările Comisiei în vederea dezbaterii unor probleme având ca principale 

teme: 

- restricţiile impuse cetăţenilor români de către autorităţile din Spania 

- efectele noilor modificări aduse Codului muncii 

- vulnerabilităţile sistemului de asistenţă socială la fraudă 

- noua lege a asistenţei sociale. 

La propunerea domnului deputat Ioan Cindrea, membrii comisiei  

şi-au exprimat dorinţa de a completa temele puse în discuţie cu alte 

informări privind:  

- problema restricţiilor impuse cetăţenilor români, anunţate şi în alte 

state (Olanda, Franţa), chiar dacă acestea nu au fost luate încă;  

- stadiul asigurării fondurilor necesare plăţii drepturilor de asigurări 

sociale şi de asistenţă socială;  

- execuţia bugetară la bugetul de pensii, şomaj şi asigurarea banilor 

necesari pentru plata drepturilor de asigurări sociale care se fac din 

transfer de sume de la bugetul de stat. 

De asemenea, s-a hotărât să fie invitat la această întâlnire şi domnul 

Teodor Baconschi, ministrul afacerilor externe, luând în considerare 

pârghiile diplomatice de care beneficiază în calitate de ministru al 

afacerilor externe, precum şi relaţiile diplomatice externe care pot aduce 

un plus de informaţie asupra tematicii puse în discuţie.  

Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, ca această 

întâlnire să aibă loc în cadrul şedinţei Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială din data de 6 septembrie 2011, ora 14.00. 

 

Propunerea legislativă privind modificarea Ordonanţei de Urgenţă 

nr.133/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii - Plx 471/2011 a fost prezentată de către 

doamna Lidia Vlădescu, consultant parlamentar, care a precizat că 

iniţiativa are ca obiect de reglementare modificarea art.276 alin.(1) din 
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Legea nr.95/2006, în sensul ca din Consiliul de administraţie al Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate să facă parte un număr de 17 

persoane, şi nu 7 câţi sunt în prezent, mărindu-se mai ales ponderea 

reprezentanţilor confederaţiilor patronale, ai confederaţiilor sindicale 

reprezentative la nivel naţional, precum şi ponderea numărului membrilor 

numiţi de primul-ministru, cu consultarea Consiliului Naţional al 

Persoanelor Vârstnice. 

Totodată, s-a menţionat că din partea Consiliului Economic şi Social  

s-a primit un punct de vedere, în care s-a precizat că partea sindicală şi 

partea patronală au votat pentru avizarea favorabilă, iar reprezentanţii 

părţii guvernamentale au votat pentru avizarea negativă a proiectului de 

act normativ. 

Domnul Cristian Irimie, Secretar de Stat în cadrul Ministerului 

Sănătăţii, a spus că Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative 

legislative având în vedere că principala sursă de finanţare a sănătăţii o 

reprezintă bugetul Fondului naţional unic de asigurări de sănătate, care 

acoperă doar o parte din necesarul de servicii pentru anul 2011, iar 

măsura propusă prin iniţiativa legislativă ar avea influenţe negative asupra 

bugetului Fondului. 

În urma dezbaterilor, ţinând seama de punctul de vedere negativ al 

Guvernului, membrii comisiei au hotărât avizarea negativă a iniţiativei 

legislative cu majoritate de voturi (un vot împotrivă). 

 

Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 

nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii 

echilibrului bugetar - Plx 482/2011 a fost prezentată de către doamna 

Lidia Vlădescu, consultant parlamentar, care a precizat că obiectul de 

reglementare îl constituie completarea Legii nr.118/2010, în sensul 

emiterii unor emisiuni de obligaţiuni de stat distribuite, gratuit şi eşalonat, 

personalului plătit din fondurile publice ale cărui venituri au suferit 

reducerea cu 25% în perioada 1 iulie – 31 decembrie 2010, valoarea unui 

astfel de certificat fiind de 100 lei. 
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În cadrul dezbaterilor, s-a menţionat faptul că avizul Consiliului 

Legislativ este negativ, precizându-se că prevederile art.1-3 din Legea 

nr.118/2010 s-au aplicat până la 31 decembrie 2010. În prezent, 

dispoziţiile art.1 şi 2 din Legea nr.118/2010 şi-au încetat aplicabilitatea, 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice fiind reglementată prin 

Legea nr.284/2010. Pe cale de consecinţă, respectivele norme nu mai pot 

fi supuse nici unei intervenţii legislative, aşa cum se propune la art.I pct.1 

şi 2 din proiect. 

De asemenea, nici soluţiile legislative propuse la art.I pct.3 din 

proiect, referitoare la art.17-21 din Legea nr.118/2010, nu pot fi 

promovate, întrucât fac trimitere tot la dispoziţiile art.1 din lege. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi (2 voturi împotrivă), avizarea negativă a propunerii 

legislative. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru Mediu – Plx 484/2011 a 

fost prezentată de doamna Lidia Vlădescu, consultant parlamentar, care a 

precizat că iniţiativa legislativă prevede completarea art.9 din OUG 

nr.196/2005 cu un nou alineat, alin.(3), potrivit căruia o cotă de 50% din 

veniturile încasate lunar la Fondul de mediu să se transfere, luna 

următoare celei în care s-au încasat, consiliilor judeţene ale judeţelor în 

care aceste sume au fost colectate. Totodată, iniţiativa legislativă 

stabileşte în sarcina consiliilor judeţene şi următoarele atribuţii: 

- gestionarea sumelor transferate lunar din Fondul pentru Mediu în 

conformitate cu prevederile OUG nr.196/2005. 

- îndeplinirea unor atribuţii prevăzute de lege pentru Administraţia 

Fondului pentru Mediu, precum şi pentru Comitetul de avizare, 

stabilite prin OUG nr.196/2005. 

Domnul Gheorghe Popescu, preşedintele Administraţiei Fondului de 

Mediu a arătat că Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative 

legislative având în vedere faptul că iniţiatorii nu corelează prevederile 

propunerii cu dispoziţiile actului normativ de bază. 
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 Doamna deputat Mariana Câmpeanu şi domnul preşedinte Victor 

Paul Dobre au precizat că nu sunt de acord cu punctul de vedere al 

Guvernului, considerând că autorităţile locale au multiple sarcini, fără a 

dispune de banii necesari pentru a le îndeplini şi au subliniat faptul că nu 

se poate continua cu acest sistem întrucât proiectele trebuie să aibă 

finalitate. 

 Domnul deputat Ioan Cindrea a arătat că grupul PSD va susţine 

propunerea legislativă. Domnia sa consideră că descentralizarea trebuie 

făcută din toate punctele de vedere, inclusiv financiar. Domnia sa 

apreciază că în judeţele cu poluare mare e corect ca taxele să fie mai mari 

şi un cuantum de 50% să rămână la autorităţile locale. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au decis amânarea 

votului final asupra acestei propuneri legislative pentru o şedinţă viitoare, 

în vederea clarificării aspectelor ridicate. 

 

În ziua de 30 august 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 10.00, având următoarea 

ordine de zi: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.303/2007 din 13/11/2007 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale 

invalizilor şi văduvelor de război - Plx 790/2010 

2. Proiect de Lege privind instituirea ajutorului financiar lunar pentru 

persoanele din fostele localităţi necooperativizate în perioada 

comunistă, care au livrat la fondul centralizat al statului, prin sistemul 

de contractări şi achiziţii, produse animaliere şi agroalimentare  

- PLx 76/2011 

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.259 din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 

completările ulterioare - PLx 365/2011 

4. Propunere legislativă privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.107 din 6 decembrie 2010 pentru modificarea şi 
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completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii  

- Plx 444/2011 

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

modificare a Regulamentului (CE) nr.1927/2006 privind crearea 

Fondului european de ajustare la globalizare – [COM(2011)336]  

- 8 E/2011-s 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Valentin Mocanu - Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale 

- d-l Cristian Irimie - Secretar de Stat, Ministerul Sănătăţii 

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

Protecţiei Sociale 

- d-l Mircea Hotinceanu - director economic, Agenţia Naţională pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă 

- d-na Gabriela Rus - consilier, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei 

de Muncă. 

- d-na Lucia Stoican – consilier superior, Ministerul Finanţelor Publice. 

 

Referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.303/2007 din 13/11/2007 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale 

invalizilor şi văduvelor de război, membrii comisiei au propus amânarea 

dezbaterilor şi au solicitat Ministerului Finanţelor Publice o evaluare asupra 

costurilor pe care le-ar implica adoptarea acestei iniţiative legislative. 

Supuse votului, propunerile au fost acceptate cu unanimitate de 

voturi. 
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Proiectul de Lege privind instituirea ajutorului financiar lunar pentru 

persoanele din fostele localităţi necooperativizate în perioada comunistă, 

care au livrat la fondul centralizat al statului, prin sistemul de contractări 

şi achiziţii, produse animaliere şi agroalimentare, a fost prezentat de către 

domnul Secretar de Stat Valentin Mocanu. Domnia sa a arătat că Guvernul 

nu susţine adoptarea iniţiativei legislative întrucât nu există fonduri 

necesare aplicării acesteia şi, în plus, este foarte dificil să se identifice 

categoriile de beneficiari căreia i se adresează propunerea legislativă şi a 

solicitat amânarea discuţiilor. 

Doamna deputat Mariana Câmpeanu a subliniat faptul că este 

necesară o nouă fundamentare financiară, mai amănunţită, cu privire la 

numărul potenţial al beneficiarilor şi al cheltuielilor necesare. 

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a supus la vot propunerea de 

amânare a iniţiativei legislative şi solicitarea unei noi documentări 

financiare. Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.259 din 

Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 

completările ulterioare, a fost prezentat de către domnul Decebal 

Stănescu, expert parlamentar, care a precizat că obiectul de reglementare 

al iniţiativei legislative constă în modificarea art.259 alin.(3) şi alin.(7) din 

Legea nr.95/2006, în sensul introducerii următoarelor reglementări cu 

privire la persoanele care au obligaţia de a se asigura şi nu pot dovedi 

plata contribuţiei pentru a obţine calitatea de asigurat: 

- au realizat venituri impozabile pe o perioadă mai mică de 6 luni; 

- contribuţia datorată, calculată la 1/3 din salariul minim brut pe ţară, 

fără majorări de întârziere; 

- să achite pe cel puţin 2 ani şi jumătate, perioadă calculată ca jumătate 

din perioada de prescripţie, contribuţia legală lunară calculată la 

salariul mediu brut pe ţară în vigoare la data plăţii, fără majorări de 

întârziere; 

- să achite, pe ultimele 12 luni, contribuţia legală calculată la ½ din 

salariul mediu brut pe ţară, dacă au realizat venituri impozabile pe o 
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perioadă mai mică faţă de perioada de prescripţie, dar mai mare de 12 

luni. 

Domnul Cristian Irimie, Secretar de Stat în cadrul Ministerului 

Sănătăţii, a arătat că Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative 

legislative întrucât ar putea conduce la un impact negativ asupra 

încasărilor veniturilor la Fondul naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate, având în vedere faptul că, în prezent, obligaţiile fiscale se 

calculează la salariul minim brut, iar iniţiativa legislativă propune utilizarea 

ca bază de impozitare 1/3 din salariul minim brut. În plus, nu poate fi 

cuantificat impactul financiar din lipsa datelor privind numărul şi venitul 

realizat de această categorie de contribuabili. 

 În urma dezbaterilor membrii comisiei au decis amânarea votului 

final asupra acestei propuneri legislative pentru o şedinţă viitoare. 

 

Propunerea 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, a fost 

prezentată de către domnul Decebal Stănescu, expert parlamentar, care a 

precizat că această iniţiativă prevede modificarea alin.(2) al art.259 din 

Legea nr.95/2006, în sensul aplicării cotei de 5,5%, reprezentând 

contribuţia pentru asigurările de sănătate, asupra diferenţei dintre 

cuantumul total al pensiei şi suma de 740 de lei, şi nu asupra întregului 

cuantum al pensiei. 

Cu privire la această propunere legislativă, Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială este sesizată pe fond împreună cu Comisia pentru 

sănătate şi familie. 

Având în vedere faptul că proiectul de lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.107/2010 se află de asemenea 

pentru dezbatere pe fond la cele două comisii, având nr.PLx 68/2011, 

membrii comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor asupra propunerii 

legislative pentru a fi discutată împreună cu proiectul de lege. 

Supusă votului, propunerea a fost acceptată cu unanimitate de 

voturi. 
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Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al 

Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr.1927/2006 privind 

crearea Fondului european de ajustare la globalizare – [COM (2011)336] a 

fost prezentată de către doamna Lidia Vlădescu, consultant parlamentar. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, în temeiul 

HCD nr.11/2011, cu această propunere de Regulament al Parlamentului 

European şi al Consiliului în vederea verificării respectării principiului 

subsidiarităţii. 

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate motivele care au dus la 

apariţia acestui documente. Astfel, s-a precizat că fondul european pentru 

ajustare la globalizare (FEG) a fost stabilit în anul 2006 prin Regulamentul 

(CE) nr.1927/2006 în scopul de a sprijini, într-un spirit de solidaritate, 

lucrătorii afectaţi de pierderea locurilor de muncă din cauza modificărilor 

din structura comerţului mondial.  

Prin cofinanţarea unor măsuri active pe piaţa muncii, FEG a vizat 

facilitarea reinserţiei profesionale a lucrătorilor din domenii, sectoare, 

teritorii sau regiuni ale pieţei muncii care suferă de pe urma şocului unor 

perturbări economice grave.  

Iniţial, criteriile de admisibilitate la sprijin din FEG constau din cel 

puţin 1.000 de concedieri. Contribuţia maximă din FEG a fost fixată la 

50 % din costurile totale ale măsurilor active pe piaţa muncii, perioada de 

punere în aplicare a măsurilor de sprijin din FEG neputând depăşi 12 luni 

de la data depunerii cererii. 

Având în vedere amploarea şi evoluţia rapidă a crizei economice şi 

financiare în anul 2008, Comisia şi-a propus, în planul său european de 

redresare economică, să revizuiască Regulamentul (CE) nr. 1927/2006. 

Scopul acestei revizuiri, introduse prin Regulamentul (CE) nr. 546/2009, a 

constat în extinderea domeniului de aplicare al FEG, ca parte a răspunsului 

Europei la criză, şi în transformarea FEG într-un instrument de intervenţie 

rapid şi mai eficace, în conformitate cu principiile fundamentale de 

solidaritate şi de justiţie socială.  
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Revizuirea a cuprins modificări permanente ale Regulamentului (CE) 

nr. 1927/2006, precum reducerea numărului de concedieri necesare care 

dau dreptul la înaintarea unei cereri de ajutor din partea FEG de la 1.000 

la 500 şi extinderea de la 12 la 24 de luni a perioadei de punere în 

aplicare a măsurilor de ajutor din partea FEG.  

A fost prevăzută o derogare temporară în scopul: 

1. de a lărgi domeniul de aplicare al FEG la măsurile destinate lucrătorilor 

care au fost în mod nemijlocit concediaţi ca urmare directă a crizei 

financiare şi economice  

2. de a spori nivelul de cofinanţare de la FEG de la 50 % la 65 %. 

Derogarea temporară expiră la 30 decembrie 2011, articolul 20 al 

doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 prevăzând 

posibilitatea revizuirii regulamentului respectiv cu privire la acest aspect. 

Ca urmare a unei consultări lansate de Comisia Europeană, statele 

membre au arătat că, fără derogarea temporară, majoritatea cererilor 

legate de criză ar fi fost imposibil de înaintat, lăsând astfel 45.000 de 

lucrători, care au suferit consecinţele crizei economice şi financiare, fără 

sprijin din partea FEG. În plus, creşterea la 65 % a nivelului de cofinanţare 

a redus sarcina financiară a statelor membre solicitante legată de măsurile 

de ajutor din partea FEG în total cu circa 60 de milioane de EUR, pentru 

toate cererile depuse între 1 mai 2009 şi 31 decembrie 2010. 

Se propune prelungirea derogării temporare aferente crizei, care 

expiră la 30 decembrie 2011, până la 31 decembrie 2013, adică până la 

sfârşitul perioadei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) 

nr.1927/2006. Acest lucru va permite statelor membre să continue să 

depună cereri pentru sprijin din FEG în favoarea lucrătorilor care au fost 

concediaţi ca urmare a crizei financiare şi economice şi să beneficieze de 

rata de cofinanţare din FEG de 65 %. 

Referitor la principiul subsidiarităţii, s-a precizat că acesta se aplică 

în măsura în care propunerea nu intră în sfera competenţei exclusive a 

UE. 

Obiectivele propunerii nu pot fi atinse în mod satisfăcător de către 

statele membre, acestea putând fi atinse numai printr-o modificare a 
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Regulamentului (CE) nr.1927/2006, iar acţiunea la nivelul UE va îndeplini 

mai bine obiectivele de solidaritate vizate de propunere din următoarele 

motive: 

- numai o iniţiativă legislativă luată la nivelul UE permite adaptarea FEG, 

un instrument financiar disponibil la nivelul Uniunii, la necesităţile 

situaţiei economice şi financiare actuale. 

- comisia a elaborat această propunere bazându-se pe necesităţile 

rezultate din evaluarea actuală a situaţiei economice şi financiare a 

statelor membre şi din previziunile economice pentru perioada 2012–

2013. Acestea diferă în mod semnificativ de evaluarea şi previziunile 

disponibile la sfârşitul anului 2008 şi începutul anului 2009, la 

momentul introducerii modificărilor temporare aferente crizei în 

Regulamentul (CE) nr. 1927/2006. 

Prin urmare, membrii comisiei au apreciat că propunerea respectă 

principiul subsidiarităţii. 

Totodată, în cadrul dezbaterilor s-a menţionat şi faptul că 

propunerea respectă principiul proporţionalităţii din următoarele motive: 

- În conformitate cu principiul proporţionalităţii, modificările propuse la 

Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 nu merg mai departe de ceea ce 

este necesar pentru a adapta funcţionarea FEG la previziunile actuale 

cu privire la criza economică şi financiară şi la impactul acesteia asupra 

ocupării forţei de muncă şi asupra deficitelor statelor membre prin 

o menţinerea posibilităţii de a depune o cerere de ajutor din partea 

FEG pentru lucrătorii concediaţi ca urmare a continuării crizei 

financiare şi economice  

o oferirea unei rate de cofinanţare de 65 % în loc de 50 %. 

- Derogarea aferentă crizei oferă statelor membre posibilitatea de a 

depune cereri de ajutor din partea FEG pentru lucrătorii concediaţi 

drept consecinţă a crizei, în cazurile în care poate fi stabilită o legătură 

clară şi demonstrabilă între aceste concedieri şi criză. Este limpede că 

dacă astfel de situaţii nu apar, nu se va face uz de posibilitatea oferită. 
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- Propunerea nu impune sarcini administrative suplimentare statelor 

membre în raport cu obligaţiile care decurg din dispoziţiile actuale ale 

Regulamentului (CE) nr. 1927/2006. 

Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii comisiei au 

hotărât să întocmească un proces verbal, potrivit procedurii stabilite prin 

HCD nr.11/2011, care va fi transmis Comisiei pentru afaceri europene şi, 

spre informare, Biroului permanent al Camerei Deputaţilor şi Direcţiei de 

drept comunitar. 

 

În ziua de 31 august 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 10.00, având următoarea 

ordine de zi: 

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

privind înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii - PLx 210/2011 

2. Cartea Verde vizând modernizarea Directivei privind calificările 

profesionale – [COM (2011) 367]. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Nicolae Dantes Bratu - inspector general de stat, Inspecţia Muncii 

- d-na Luminiţa Corcheş - şef serviciu, Inspecţia Muncii 

- d-l Tudor Stanciu – consilier, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului 

şi Sportului. 

 

Referitor la documentul Comisiei Europene „Cartea Verde – 

Modernizarea Directivei privind calificările profesionale” – [COM 

(2011)367]”, transmis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială de către 

Direcţia pentru cooperare parlamentară internaţională multilaterală pentru 

un punct de vedere, s-a precizat că acest document nu are caracter 

legislativ şi nu poate fi supus dezbaterii în comisie potrivit procedurii 

stabilite prin HCD nr.11/2011.  
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De asemenea, reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale şi ai Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului, prezenţi la dezbateri, au precizat că un punct de vedere asupra 

acestui document pot oferi instituţiile implicate în aplicarea Directivei 

privind calificările profesionale. 

Totodată, în cadrul discuţiilor s-a precizat că la nivel naţional există 

o instituţie în domeniu, respectiv Autoritatea Naţională pentru Calificări, 

care funcţionează ca organ de specialitate în coordonarea Ministerului 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Având în vedere atribuţiile 

acestei Autorităţi, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr.556/2011 privind 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări, precum 

şi solicitarea reprezentantului Permanent al Camerei Deputaţilor la 

Parlamentul European, s-a considerat că punctul de vedere asupra 

documentului supus dezbaterilor trebuie solicitat Comisiei pentru 

învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. Această comisie dispune de toate 

datele şi pârghiile necesare pentru a exprima un punct de vedere avizat în 

domeniul calificărilor profesionale. 

Luând în considerare prevederile Regulamentului Camerei 

Deputaţilor, membrii comisiei au apreciat că acest document trebuie 

transmis şi Comisiei pentru afaceri europene, întrucât această comisie 

examinează documentele de consultare, proiectele actelor legislative 

europene şi alte documente provenite de la instituţiile Uniunii Europene şi 

integrează punctele de vedere exprimate de celelalte comisii permanente 

în avize motivate şi opinii. 

 

Referitor la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 

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

210/2011, membrii comisiei au propus amânarea dezbaterilor pentru 

clarificarea unor amendamente formulate din partea Departamentului 

legislativ.  

Supusă votului, propunerea de amânare a fost acceptată cu 

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

31 august 2011 au absentat domnul deputat Ioan Narcis Chisăliţă (grup 

parlamentar PSD) şi doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora (grup 

parlamentar PNL). 

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, 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, 

Consultant parlamentar Lidia Ana Vlădescu 
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