Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ

PROCES-VERBAL
al lucrărilor Comisiei din 3, 4, 5 şi 6 iunie 2013

În perioada 3 – 6 iunie 2013, Comisia pentru muncă şi protecţie
socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi:
1. Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor
acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică
și siguranţă naţională - PLx 164/2013
2. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanţei de
urgenţă nr.28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie
socială - Plx 147/2013
3. Cererea de reexaminare a Legii privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.107/2010 pentru modificarea şi completarea
Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - PL-x 68/2011
4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.26/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanţei Guvernului
nr.63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în ConstrucţiiI.S.C. - PLx 156/2013
5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.48/2013 pentru completarea art.53 din Legea nr.303/2004 privind
statutul judecătorilor și procurorilor - PLx 168/2013
6. Examinarea Recomandărilor specifice de ţară pentru România în 2013,
adoptate de Comisia Europeană în data de 29 mai 2013.
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Lucrările au fost conduse de domnul deputat Florin Iordache,
preşedintele comisiei.
La dezbateri au participat ca invitaţi:
-

d-na Georgeta Bratu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei,
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vâstnice

-

d-l g-ral Florin Naciu – director, Direcţia pentru Relaţia cu
Parlamentul şi asistenţă juridică, Ministerul Apărării Naţionale

-

d-l col. Vasile Florin - şef birou, Direcţia pentru Relaţia cu
Parlamentul şi asistenţă juridică, Ministerul Apărării Naţionale

-

d-l col. Valeriu Roşu – director adjunct, Casa Sectorială de Pensii a
Ministerului Apărării Naţionale

-

d-l Ştefan Harda – consilier afaceri europene, Ministerul Afacerilor
Externe

-

d-na Daciana Levente – consilier afaceri europene, Ministerul
Afacerilor Externe

-

d-na Ana-Maria Enache – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice

-

d-na Monica Stroe – consilier, Ministerul Finanţelor Publice

-

d-l George Miclăuş – consilier, Ministerul Justiţiei.
Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică și
siguranţă naţională - PLx 164/2013 a fost amânat, la solicitarea membrilor
comisiei, pentru a fi analizate amendamentele depuse la proiectul de lege.
Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanţei
de urgenţă nr.28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie
socială - Plx 147/2013 a fost respinsă de membrii comisiei, cu unanimitate
de voturi. Motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei.
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Cererea de reexaminare a Legii 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 a fost
transmisă pentru dezbatere pe fond atât Comisiei pentru muncă şi
protecţie socială cât şi Comisiei pentru sănătate şi familie.
În urma analizării cererii şi a legii trimisă spre reexaminare, membrii
comisiilor au hotărât admiterea cererii de reexaminare şi adoptarea legii
cu amendamente. Raportul comun a fost întocmit şi depus, urmând
finalizarea procedurii stabilite de Regulamentul Camerei Deputaţilor.
Astfel, potrivit prevederilor art.137 alin.(3) din Regulament, cele două
comisii, după reluarea dezbaterilor, urmează a întocmi un raport comun
înlocuitor asupra cerererii de reexaminare, care va cuprinde textele
adoptate de comisii şi amendamentele aprobate.
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.26/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanţei
Guvernului nr.63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în
Construcţii-I.S.C. - PLx 156/2013 a fost avizat favorabil de către membrii
comisiei, cu unanimitate de voturi, în forma prezentată.
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.48/2013 pentru completarea art.53 din Legea nr.303/2004
privind statutul judecătorilor și procurorilor - PLx 168/2013 a fost avizat
favorabil de către membrii comisiei, cu unanimitate de voturi, în forma
prezentată.
În conformitate cu Memorandumul intern privind organizarea unor
dezbateri referitoare la Semestrul european, Comisia pentru muncă şi
protecţie

socială

a

fost

sesizată

cu

dezbaterea

fondului

asupra

Recomandărilor specifice de ţară pentru România, document adoptat de
Comisia Europeană la 29 mai 2013.
În cadrul dezbaterilor au fost prezentate motivele care au dus la
apariţia acestui document. Astfel, s-a precizat că în contextul Semestrului
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european, toate statele membre (SM) ale Uniunii Europene (UE) transmit
Comisiei Europene (CE), în luna aprilie a fiecărui an, programe de
stabilitate/convergenţă

actualizate,

respectiv

programe

naţionale

de

reformă (PNR) actualizate, care încorporează elemente ale Analizei anuale
a creşterii şi măsuri pentru implementarea recomandărilor specifice de
ţară din anul anterior. Astfel, pe baza informaţiilor cuprinse în cele două
documente menţionate mai sus, precum şi a altor date relevante, CE a
elaborat câte un document de lucru pentru fiecare SM, în care sunt
evaluate progresele înregistrate în implementarea reformelor. Totodată,
pe baza acestei evaluări, Comisia a pregătit, pentru fiecare SM, un set de
propuneri de Recomandări specifice de ţară (RST), care constituie
îndrumări privind direcţii de reformă, destinate să stimuleze reluarea
creşterii economice la nivelul UE. Acestea vor trebui transpuse în liniile
bugetului pentru anul 2014, în reformele structurale din domeniile-cheie
indicate, cu un accent deosebit pe politicile de ocupare a forţei de muncă
şi de protecţie socială.
Recomandările adresate României pot fi considerate ca fiind într-o
tonalitate constructivă, rezonabilă, fundamentarea acestora pornind de la
premisa

progreselor

realizate

de

România.

Concret,

recomandările

specifice de ţară adresate României vizează următoarele teme şi domenii:
programul de asistenţă financiară cu UE/FMI, politica fiscală, sănătatea
publică,

ocuparea

forţei

de

muncă

şi

asistenţa

socială,

educaţia,

administraţia publică şi absorbţia fondurilor europene, mediul de afaceri,
legătura între cercetare – dezvoltare – inovare, concurenţa în industriile
de

reţea,

infrastructura,

transporturile

şi

interconectarea

reţelelor

energetice transfrontaliere.
În

ansamblu,

recomandările

corespund

priorităţilor

Guvernului

României, reprezentând un instrument util în orientarea şi planificarea
politicilor instituţiilor responsabile cu implementarea Programului Naţional
de Reformă.
Printre aspectele pozitive înregistrate de România, documentul de
lucru al Comisiei Europene menţionează: reducerea deficitului bugetar sub
3% din PIB, în termeni ESA, onorarea – în mare măsură – a
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angajamentelor privind cel de-al treilea pachet legislativ privind piaţa
internă a energiei, respectiv din domeniul transporturilor, respectarea
angajamentelor privind emisiile de gaze cu efect de seră, respectiv a
acelora privind sursele regenerabile de energie.
În privinţa aspectelor care necesită eforturi suplimentare, Comisia
menţionează: nivelul ridicat al arieratelor, progresele insuficiente în
reformarea întreprinderilor cu capital majoritar de stat, inclusiv în ceea ce
priveşte numirea unor echipe profesioniste de management, ritmul lent al
implementării reformelor în domeniul sănătăţii, infrastructura de transport
subdezvoltată, considerată obstacol în calea creşterii economice şi ocupării
forţei de muncă, rezultatele slabe în implementarea legii uceniciei,
întârzierea în aplicarea strategiei naţionale privind integrarea populaţiei de
etnie romă, nivelul redus al absorbţiei fondurilor europene, slaba integrare
a sistemelor de cercetare-inovare-industrie, instabilitatea legislativă, mai
ales pentru mediul de afaceri, accesul redus la finanţare în cazul IMMurilor, capacitate administrativă redusă.
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu
unanimitate de voturi, întocmirea unui proiect de opinie, conform
procedurilor stabilite prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.11/2011
privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea
controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii
Europene, în temeiul prevederilor Tratatului de la Lisabona privind rolul
parlamentelor naţionale.
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie
socială (28) în zilele de 3 şi 4 iunie 2013 a absentat doamna deputat Maria
Grapini (grup parlamentar PC) - 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, Axente Ioan, Baltă Mihai, Boghicevici Claudia, Calotă
Florică Ică, Ciobanu Liliana, Condurăţeanu Andrei-Răzvan, Covaci Dorel,
Delureanu Virgil, Dobre Mircea-Titus, Dumitrache Ileana-Cristina, Galan
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Constantin, Iane Daniel, Kerekes Károly, Nistor Marioara, Sefer CristianGeorge,

Stativă

Irinel-Ioan,

Stoica

Mihaela,

Suciu

Vasile-Daniel,

Teodorescu Ioan Viorel, Tudorie Violeta.
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie
socială (28) în zilele de 5 şi 6 iunie 2013 au absentat doamna deputat
Maria Grapini (grup parlamentar PC) – ministru şi domnul deputat Kerekes
Károly (grup parlamentar UDMR) – delegaţie.
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, Axente Ioan, Baltă Mihai, Boghicevici Claudia, Calotă
Florică Ică, Ciobanu Liliana, Condurăţeanu Andrei-Răzvan, Covaci Dorel,
Delureanu Virgil, Dobre Mircea-Titus, Dumitrache Ileana-Cristina, Galan
Constantin, Iane Daniel, Nistor Marioara, Sefer Cristian-George, Stativă
Irinel-Ioan, Stoica Mihaela, Suciu Vasile-Daniel, Teodorescu Ioan Viorel,
Tudorie Violeta.
PREŞEDINTE,
Florin Iordache

SECRETAR,
Mihăiţă Găină

Întocmit,
Expert parlamentar Lidia Vlădescu
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