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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 27, 28 şi 29 mai 2014 

 

 

În perioada 27 – 29 mai 2014, Comisia pentru muncă şi protecţie 

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

1. Propunere legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de 

dietetician - Plx 188/2014 

2. Propunere legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de 

dietetician - Plx 202/2014 

3. Proiect de Lege pentru modificarea Legii 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii - PLx 248/2014 

4. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii - PLx 249/2014 

5. Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind 

activităţile și supravegherea instituţiilor pentru furnizarea de pensii 

ocupaţionale (reformare) (Text cu relevanţă pentru SEE) - COM (2014) 

167 

6. Propunere de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind 

instituirea unei platforme europene pentru intensificarea cooperării în 

materie de prevenire și descurajare a muncii nedeclarate (Text cu 

relevanţă pentru SEE) - COM (2014) 221. 

 



În data de 27 mai 2014, lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Florin Iordache, preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri a participat, ca invitat, din partea Ministerului Sănătăţii, 

domnul Răzvan Vulcănescu – Subsecretar de Stat. 

 

 Propunerea legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de 

dietetician - Plx 188/2014 şi propunerea legislativă privind organizarea și 

exercitarea profesiei de dietetician - Plx 202/2014 au fost trimise comisiei 

noastre pentru avizare, dezbaterea pe fond fiind de competenţa Comisiei 

pentru sănătate şi familie. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi (o abţinere), avizarea favorabilă a celor două 

propuneri legislative. 

 

 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii 95/2006 privind reforma 

în domeniul sănătăţii - PLx 248/2014 a fost trimis comisiei noastre pentru 

avizare, dezbaterea pe fond fiind de competenţa Comisiei pentru sănătate 

şi familie. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea negativă a proiectului de lege. 
 

Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii - PLx 249/2014 a fost trimis comisiei 
noastre pentru avizare, dezbaterea pe fond fiind de competenţa Comisiei 
pentru sănătate şi familie.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea negativă a proiectului de lege. 
 

 Dezbaterea celor două proiecte de acte normative europene aflate 

pe ordinea de zi au fost amânate pentru următoarea şedinţă a comisiei. 
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În data de 28 mai 2014, lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Florin Iordache, preşedintele comisiei. 

Membrii comisiei au examinat două proiecte de acte normative 

europene, amânate din şedinţa anterioară a comisiei. 

 

 Astfel, dezbaterile au început cu propunerea de Directivă a 

Parlamentului European și a Consiliului privind activităţile și 

supravegherea instituţiilor pentru furnizarea de pensii ocupaţionale 

(reformare) - COM (2014) 167, care a fost trimisă comisiei în vederea 

examinării fondului. 

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate motivele care au dus la 

apariţia acestui document. Astfel, s-a precizat că sistemele de pensii din 

Uniunea Europeană (UE) trebuie să se adapteze pentru a asigura pensii 

adecvate, sigure și viabile, lucru dificil de realizat. Abordarea eficace a 

acestor provocări impune realizarea de acţiuni care să fie coordonate 

îndeaproape de către statele membre.  

Propunerea de revizuire a Directivei 2003/41/CE privind activităţile 

și supravegherea instituţiilor pentru furnizarea de pensii ocupaţionale 

(institutions for occupational retirement provision - IORP) va spori 

guvernanţa și transparenţa acestor instituţii, precum și activităţile 

transfrontaliere ale acestora, consolidând astfel piaţa internă.  

 S-a precizat că, în primul rând, sunt necesare standarde mai ridicate 

de guvernanţă care să reflecte cele mai bune practici la nivel naţional în 

urma crizei economice și financiare, pentru a proteja membrii și 

beneficiarii schemelor și a facilita furnizarea de pensii la nivel 

transfrontalier în condiţii de siguranţă.  

 În al doilea rând, trebuie reduse divergenţele în materie de 

reglementare, cerinţele care se suprapun și procedurile transfrontaliere 

excesiv de împovărătoare.  

 În al treilea rând, au fost constatate lacune semnificative în ceea ce 

privește nivelul informaţiilor furnizate membrilor și beneficiarilor 

schemelor de pensii din întreaga UE. Mulţi membri nu sunt conștienţi că 

drepturile lor de pensie nu sunt garantate sau că acestea ar putea, chiar 
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dacă au fost acumulate, să fie reduse de către instituţiile pentru furnizarea 

de pensii ocupaţionale, ceea ce nu s-ar întâmpla în cazul altor contracte 

financiare.  

 De asemenea, s-a menţionat că propunerea de directivă se bazează 

pe o serie de iniţiative lansate în ultimii ani, cum ar fi cartea albă privind 

pensiile și cartea verde privind finanţarea pe termen lung a economiei 

europene. Pornind de la aceasta din urmă, revizuirea directivei vizează, de 

asemenea, consolidarea capacităţii IORP de a investi în active cu un profil 

economic pe termen lung și de a sprijini finanţarea creșterii durabile în 

economia reală. 

 Propunerea  este însoţită de Comunicarea ,,Finanţarea pe termen 

lung a economiei” şi de Comunicarea „Eliberarea potenţialului de 

multifinanţare în Uniunea Europeană” şi reprezintă un pas către o 

finanţare mai fluidă a economiei pe termen lung.  

 Obiectivul general al propunerii de directivă este facilitarea creării 

unor economii pentru pensiile ocupaţionale. Existenţa unor pensii 

ocupaţionale mai sigure și mai eficiente va contribui la adecvarea și 

viabilitatea pensiilor, prin sporirea contribuţiei economiilor din pensiile 

complementare la veniturile din pensii, va consolida, de asemenea, rolul 

de investitori instituţionali în economia reală a UE pe care îl joacă 

instituţiile pentru furnizarea de pensii ocupaţionale și va spori capacitatea 

economiei europene de a dirija economiile pe termen lung către investiţiile 

care favorizează creșterea economică. 

 Propunerea are patru obiective specifice:  

- eliminarea ultimelor bariere prudenţiale din calea instituţiilor 

transfrontaliere pentru furnizarea de pensii ocupaţionale, în special prin 

impunerea cerinţei ca normele privind investiţiile și comunicarea 

informaţiilor către membri și beneficiari să fie cele din statul membru 

de origine, precum și prin clarificarea procedurilor pentru activităţile 

transfrontaliere și definirea în mod clar a sferei de acţiune a statului 

membru de origine și a statului membru gazdă;  

- asigurarea unei bune guvernanţe și gestionări a riscurilor;  

- furnizarea de informaţii clare și pertinente membrilor și beneficiarilor; 
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- asigurarea faptului că autorităţile de supraveghere dispun de 

instrumentele necesare pentru a supraveghea IORP în mod eficace. 

 Propunerea de reformare aprofundează cadrul de funcţionare al 

instituţiilor pentru furnizarea de pensii ocupaţionale, normele şi 

procedurile care trebuie urmate de către instituţiile care doresc să-şi 

extindă domeniul de activitate în alte state membre, normele de 

solvabilitate cantitative, regulile de investire bazate pe principiul 

prudenţei, cerinţele privind gestionarea eficace, inclusiv cerinţele de 

competenţă şi onorabilitate, utilizarea serviciilor de audit intern şi a 

serviciilor actuariale, cerinţele în materie de gestionare a riscurilor, 

utilizarea depozitarilor, informaţiile care trebuie comunicate membrilor şi 

beneficiarilor, precum şi competenţele de supraveghere şi obligaţiile de 

raportare.  

 Propunerea de directivă: 

- introduce o declaraţie de pensie la nivelul UE; 

- stabileşte norme mai detaliate privind cerinţele de competenţă şi 

onorabilitate; 

- identifică funcţiile-cheie, printre care se numără şi gestionarea 

riscurilor; 

- vizează facilitarea activităţilor transfrontaliere; 

- menţine cerinţa finanţării integrale a schemelor transfrontaliere.  

  Profesionalizarea managementului instituţiilor pentru furnizarea de 

pensii ocupaţionale prin definirea sarcinilor şi responsabilităţilor 

personalului-cheie de conducere şi introducerea propriei evaluări 

prospective a riscurilor consolidează protecţia consumatorilor şi reprezintă 

obiectivele principale ale directivei revizuite. Propunerea revizuită are în 

vedere îmbunătăţirea gradului de informare cu ajutorul declaraţiei de 

pensie şi oferă un cadru în care conducerea instituţiilor pentru furnizarea 

de pensii ocupaţionale poate să răspundă în faţa membrilor şi 

beneficiarilor. De asemenea, propunerea reformată evidenţiază faptul că 

un nivel mai înalt de armonizare a acestor cerinţe facilitează activităţile 

transfrontaliere prin reducerea costurilor tranzacţiilor şi stimularea inovării 

pieţei. 
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  În cadrul discuţiilor au fost menţionate unele puncte sensibile 

evidenţiate în studiul ,,Analiza evoluţiilor politicilor sociale în UE în ultimii 

trei ani – pensii suplimentare/private şi impactul îmbătrânirii populaţiei” 

(2012), al Institutului European din România, precum şi în Documentele 

de lucru ale serviciilor Comisiei [SWD(2014) 102] şi [SWD(2014) 103], 

care cuprinde studiul de impact cu privire la asigurarea şi supravegherea 

instituţiilor care furnizează fonduri ocupaţionale. 

Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui proiect de opinie 

favorabil, care va fi transmis Comisiei pentru afaceri europene şi, spre 

informare, Biroului permanent al Camerei Deputaţilor şi Departamentului 

de studii parlamentare şi politici U.E., potrivit procedurilor stabilite prin 

HCD nr.11/2011. 

 

 De asemenea, propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a 

Consiliului privind instituirea unei platforme europene pentru intensificarea 

cooperării în materie de prevenire și descurajare a muncii nedeclarate 

(Text cu relevanţă pentru SEE) – COM (2014) 221 a fost trimisă comisiei 

în vederea examinării fondului. 

 În cadrul dezbaterilor a fost prezentat contextul în care a apărut 

acest document. Astfel, s-a precizat că la nivelul UE, munca nedeclarată 

este definită ca „orice activitate remunerată, care este legală în ceea ce 

privește natura ei, dar nu este declarată autorităţilor publice, luând în 

calcul diferenţele sistemelor de reglementare din statele membre”. 

 Munca nedeclarată are implicaţii bugetare grave prin venituri fiscale 

și asigurări sociale reduse. Aceasta are un impact negativ asupra ocupării 

forţei de muncă, asupra productivităţii și condiţiilor de muncă, asupra 

dezvoltării competenţelor și învăţării pe tot parcursul vieţii. Munca 

nedeclarată conduce la drepturi de pensie mai scăzute și un acces mai 

redus la asistenţă medicală.  

 S-a menţionat că principala responsabilitate pentru combaterea 

muncii nedeclarate revine statelor membre, iar combaterea muncii 
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nedeclarate se bazează, în principal, pe trei tipuri de organisme 

competente:  

(a) inspectoratele de muncă pentru combaterea comportamentului abuziv 

în ceea ce privește condiţiile de muncă și/sau normele de sănătate și de 

siguranţă 

(b) inspectoratele de securitate socială pentru combaterea fraudei privind 

contribuţiile de asigurări sociale  

(c) autorităţile fiscale pentru combaterea evaziunii fiscale.  

 În unele state membre, partenerii sociali sunt, de asemenea, 

implicaţi în astfel de activităţi, fiind şi state membre unde sunt implicate 

chiar autorităţile vamale, organismele din domeniul migraţiei, poliţia și 

procuratura.  

 Propunerea de decizie rezultă din diferite studii și consultări. 

Consultarea părţilor interesate a fost efectuată în cadrul grupului de 

directori generali pentru relaţii industriale, al Comitetului inspectorilor de 

muncă principali și al Comisiei administrative pentru coordonarea 

securităţii sociale. În general, reprezentanţii statelor membre au 

recunoscut valoarea adăugată a unei acţiuni la nivelul UE care vizează 

prevenirea și descurajarea muncii nedeclarate și au salutat intenţia 

Comisiei de a se implica mai mult în acest domeniu de politică.  

 Analiza a concluzionat că opţiunea preferată ar fi crearea unei 

platforme europene cu un caracter obligatoriu al calităţii de membru.  

 Platforma ar asigura implicarea tuturor autorităţilor relevante din 

toate statele membre în activităţile desfășurate la nivelul UE și ar permite 

o cooperare periodică și operaţională în domeniu.  

 Platforma va efectua o serie de sarcini care urmează să fie definite și 

puse în aplicare pe baza programelor de lucru aprobate. Schimbul de bune 

practici ar fi primul pas concret de cooperare. Acesta ar îmbunătăţi 

cunoașterea fenomenului și ar dezvolta o mai bună înţelegere a modului în 

care este abordată munca nedeclarată și a principalilor actori din statele 

membre. Pentru a utiliza în mod optim acest schimb de bune practici, ar 

putea fi înfiinţată, pornind de la o bază de date Eurofound, o bancă de 

cunoștinţe, care ar putea, printre altele, să fie folosită pentru a dezvolta în 
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continuare aspecte legate de punerea în aplicare și care ar putea să 

conducă la elaborarea de orientări și principii comune. Se preconizează că 

platforma va evolua progresiv de la un forum pentru schimbul de 

informaţii și de bune practici la forme mai elaborate de cooperare, pe 

măsură ce se acumulează experienţă și încredere reciprocă. În cele din 

urmă, platforma ar trebui să fie în măsură să desfășoare cursuri de 

formare comune și schimburi de personal și să coordoneze acţiuni 

operaţionale, inclusiv inspecţii comune și schimb de date.  

 Propunerea va consolida dezvoltarea, punerea în aplicare, 

monitorizarea și evaluarea instrumentelor Uniunii, a politicilor (de 

promovare a unui nivel ridicat de calitate și de locuri de muncă durabile, 

de garantare a unei protecţii sociale adecvate și decente, de luptă 

împotriva excluziunii sociale și a sărăciei și de îmbunătăţire a condiţiilor de 

muncă), precum și a dreptului relevant și va promova progresul social și 

elaborarea de politici bazate pe dovezi, în parteneriat cu diferite părţi 

interesate. 

Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui proiect de opinie 

favorabil, care va fi transmis Comisiei pentru afaceri europene şi, spre 

informare, Biroului permanent al Camerei Deputaţilor şi Departamentului 

de studii parlamentare şi politici U.E., potrivit procedurilor stabilite prin 

HCD nr.11/2011. 

 

În ziua de 29 mai 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 din săptămâna următoare. 

 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (24) în ziua de 27 mai 2014 au absentat doamna deputat Plumb 

Rovana (grup parlamentar PSD) – ministru şi doamna deputat Anastase 

Roberta Alma (grup parlamentar PDL). 
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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, Anton Marin, 

Axente Ioan, Baltă Mihai, Boghicevici Claudia, Condurăţeanu Andrei-

Răzvan, Covaci Dorel, Delureanu Virgil, Dumitrache Ileana-Cristina, Galan 

Constantin, Iane Daniel, Kerekes Károly, Orban Ludovic, Sefer Cristian-

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

 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (24) în zilele de 28 şi 29 mai 2014 a absentat doamna deputat 

Plumb Rovana (grup parlamentar PSD) - 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, Anton Marin, Axente Ioan, Baltă Mihai, Boghicevici Claudia, 

Condurăţeanu Andrei-Răzvan, Covaci Dorel, Delureanu Virgil, Dumitrache 

Ileana-Cristina, Galan Constantin, Iane Daniel, Kerekes Károly, Orban 

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

Tudorie Violeta. 

 

  
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

 Florin Iordache    Mihăiţă Găină 

      

 
 
 
 

 
 
 
Întocmit, 
Expert parlamentar Lidia Vlădescu 
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