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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 6 şi 7 septembrie 2011 

 

 

În ziua de 6 septembrie 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 14.00, având următoarea 

ordine de zi: 

1. Întâlnirea membrilor comisiei cu domnul Sebastian Lăzăroiu, ministrul 

muncii, familiei şi protecţiei sociale şi cu domnul Teodor Baconschi, 

ministrul afacerilor externe 

2. 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 (fond) 

3. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a 

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

(aviz). 

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

1. d-l Teodor Baconschi – Ministru, Ministerul Afacerilor Externe 

2. d-l Sebastian Lăzăroiu – Ministru, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale  

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12076
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11756


În deschiderea lucrărilor, domnul preşedinte Victor Paul Dobre a 

prezentat tematica întâlnirii membrilor comisiei cu cei doi miniştri. Astfel, 

domnia sa a menţionat că în ceea ce priveşte problema restricţiilor impuse 

cetăţenilor români de către autorităţile din Spania, precum şi cele 

anunţate şi în alte state (Olanda, Franţa), chiar dacă acestea nu au fost 

luate încă, discuţiile se vor purta în prezenţa domnului ministru Sebastian 

Lăzăroiu şi domnului ministru Teodor Baconschi. 

Celelalte teme aflate pe ordinea de zi, care vor fi discutate doar în 

prezenţa domnului ministru Sebastian Lăzăroiu se referă la: 

- efectele noilor modificări aduse Codului muncii 

- vulnerabilităţile sistemului de asistenţă socială la fraudă 

- noua lege a asistenţei sociale 

- 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, precum şi măsurile 

preconizate pentru plata drepturilor legale. 

 

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a dat cuvântul celor doi 

miniştri. Domniile lor au prezentat situaţia existentă în Spania, dar şi în 

alte state, precum şi măsurile luate de Guvern. 

În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei cât şi 

invitaţii. Au fost solicitate lămuriri suplimentare faţă de problematica pusă 

în discuţie. De asemenea, au fost puse întrebări, la care au răspuns cei doi 

miniştri. Dezbaterea pe larg se regăseşte în procesul-verbal al şedinţei. 

 

În partea a doua a şedinţei, s-a trecut la discutarea celor două 

proiecte aflate pe ordinea de zi. Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a 

precizat că acestea au fost dezbătute într-o şedinţă anterioară, urmând ca 

azi să fie dat votul asupra lor. 

 
2/7 



Astfel, proiectul 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 a fost respins de 

membrii comisiei, cu majoritate de voturi (7 voturi împotrivă). 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a 

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

supusă votului şi, întrucât s-a înregistrat paritate de voturi, membrii 

comisiei au hotărât reluarea votului într-o şedinţă ulterioară. 

 

În ziua de 7 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 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 

republicată - Plx 697/2010 (fond) 

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

nr.107/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii - PLx 68/2011 (fond) 

3. 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 444/2011 (fond) 

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

privind înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii - PLx 210/2011 

(fond) 

5. Propunere legislativă privind serviciile de îngrijire şi supraveghere a 

copiilor pe timpul zilei - Plx 424/2011 (aviz) 

6. Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

serviciilor de creştere, îngrijire şi educare a copiilor în vârstă de 0-3 ani 

- Plx 457/2011 (aviz) 

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

Urgenţă nr.6/2001 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
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http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12076
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11756
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=10996
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11784
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11705
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11986
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12146
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12160


microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri - Plx 491/2011 

(aviz). 

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

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

Protecţiei Sociale 

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

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

- d-na Irina Alexe – şef departament, Ministerul Administraţiei şi 

Internelor 

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

Sociale 

- d-l Dorin Ciomag – director, Ministerul Administraţiei şi Internelor 

- d-l Florin Roşu – director, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului 

de Afaceri 

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

- d-na Daniela Rădulescu – consilier, Ministerul Administraţiei şi 

Internelor. 

 

Dezbaterile au început cu propunerea legislativă privind serviciile de 

îngrijire şi supraveghere a copiilor pe timpul zilei - Plx 424/2011, care are 

acelaşi obiect de reglementare cu propunerea legislativă privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor de creştere, îngrijire şi 

educare a copiilor în vârstă de 0-3 ani - Plx 457/2011, aflată la punctul 

următor pe ordinea de zi. 

 În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 

invitaţii şi au fost formulate unele observaţii referitoare la delimitarea 

competenţelor autorităţilor locale şi la modul de finanţare al acestor 

servicii. 

 În finalul dezbaterilor s-a propus avizarea favorabilă a celor două 

iniţiative legislative. 
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http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11880
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12146
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12160


Supusă votului, propunerea de avizare favorabilă a fost acceptată de 

membrii comisiei cu unanimitate de voturi. 

 

În cadrul discuţiilor asupra propunerii legislative pentru modificarea 

şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr.6/2001 pentru stimularea 

înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri - 

Plx 491/2011 au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi invitaţii. În 

urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, avizarea negativă a propunerii legislative. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată - 

Plx 697/2010 a fost prezentată de domnul deputat Nini Săpunaru, în 

calitate de iniţiator.  

În finalul discuţiilor s-a propus amânarea dezbaterilor asupra 

iniţiativei legislative, în vederea clarificării unor aspecte tehnice impuse de 

evoluţia legislaţiei în domeniu.  

Supusă votului, propunerea de amânare a fost acceptată de membrii 

comisiei cu majoritate de voturi. 

 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.107/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - PLx 68/2011 şi 

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 - Plx 

444/2011 au fost discutate împreună.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi (8 voturi împotrivă): 

- adoptarea proiectului de lege cu amendamente, în sensul respingerii 

ordonanţei de urgenţă 

- respingerea propunerii legislative întrucât rămâne fără obiect, având în 

vederea respingerea ordonanţei. 
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http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11880
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=10996
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http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11705
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11705


Întrucât dezbaterea pe fond a celor două proiecte de acte normative 

revine Comisiei pentru muncă şi protecţiei socială şi Comisiei pentru 

sănătate şi familie, raportul comun va fi întocmit după finalizarea 

dezbaterilor şi în cadrul Comisiei pentru sănătate şi familie. 

 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

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

210/2011 a fost prezentat de către domnul Nicolae Dantes Bratu, 

inspector general de stat în cadrul Inspecţiei Muncii. 

În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 

invitaţii. Au fost aduse amendamente, care, supuse votului, au fost 

admise.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi (un vot împotrivă şi 2 abţineri), adoptarea proiectului 

de lege cu amendamente. Amendamentele sunt redate în raportul 

comisiei. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (27), în ziua de 6 

septembrie 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. 
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http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11986
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Din numărul total al membrilor comisiei (27), în ziua de 7 

septembrie 2011 au absentat domnul deputat Ioan Narcis Chisăliţă (grup 

parlamentar PSD), domnul deputat Daniel Ionuţ Bărbulescu (grup 

parlamentar PD-L) şi doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora (grup 

parlamentar PNL). 

Conform prevederilor art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, în locul doamnei deputat Cristina Ancuţa Pocora 

(grup parlamentar PNL) a participat doamna deputat Diana Tuşa. 

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, 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, Diana 

Tuşa. 

 

  

  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Victor Paul Dobre    Adrian Solomon 

 

 

 

 

Şef serviciu Elena Mesaroş 

 

 

Întocmit, 
Consultant parlamentar Lidia Ana Vlădescu 
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