Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din 19, 20, 21 februarie 2013
În ziua de 19 februarie 2013, Comisia pentru muncă şi protecţie
socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi:
1. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și
Guvernul Republicii Franceze privind recunoașterea academică a
diplomelor și perioadelor de studii din învăţământul superior, semnat la
București la 18 octombrie 2012 - PL-x 23/2013
2. COM (2012) 750 - Comunicare a Comisiei - Analiza anuală a creșterii
pentru 2013 – BPI-2/E
3. COM (2012) 669 - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European,
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor
- Regândirea educaţiei: investiţii în competenţe pentru rezultate socioeconomice mai bune - BPI-3/E
4. Întâlnirea membrilor comisiei cu doamna Mariana Câmpeanu, ministrul
muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi cu domnul
Valer Dorneanu, adjunct al Avocatului Poporului.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Florin Iordache,
preşedintele comisiei.
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Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul
României și Guvernul Republicii Franceze privind recunoașterea academică
a diplomelor și perioadelor de studii din învăţământul superior, semnat la
București la 18 octombrie 2012 - PL-x 23/2013 a fost trimis pentru
dezbatere pe fond Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport.
În

urma

finalizării

dezbaterilor,

membrii

comisiei

au

hotărât

adoptarea proiectului de lege în forma prezentată, urmând ca întocmirea
raportului comun să se finalizeze după dezbaterea acestuia şi în cadrul
Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport.
Documentul privind Comunicarea Comisiei - Analiza anuală a
creșterii pentru 2013 – COM (2012) 750, a fost prezentat de către
doamna Lidia Vlădescu, expert parlamentar, care a precizat că acesta este
un document care stabileşte priorităţile economice şi sociale menite să
orienteze acţiunea Uniunii Europene, precum şi a statelor membre cu
privire la modalităţile de stimulare a creşterii economice şi a ocupării forţei
de muncă pentru anul următor, în conformitate cu strategia Europa 2020.
În cadrul discuţiilor au luat cuvântul membrii comisiei, solicitând
informaţii suplimentare asupra procedurii de dezbatere a documentelor
elaborate de Comisia Europeană.
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.
Documentul

privind

Comunicarea

Comisiei

către

Parlamentul

European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul
Regiunilor - Regândirea educaţiei: investiţii în competenţe pentru rezultate
socio-economice mai bune - COM (2012) 669, a fost prezentat de către
doamna Adriana Breazu, expert parlamentar, care a prezentat motivele
care au dus la apariţia acestui document. Astfel, în cadrul acestui
document Comisia Europeană îşi exprimă punctul de vedere asupra
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aspectelor sociale ale educaţiei şi formării profesionale la nivelul UE, cât şi
la nivelul statelor membre.
Obiectivul prezentei propuneri este de a promova o serie de acţiuni
la nivel naţional şi iniţiative concrete la nivelul UE, pentru a sprijini
modernizarea sistemelor de educaţie şi formare profesională pentru
creştere economică şi locuri de muncă. Acestea includ furnizarea de
competenţe adecvate pentru ocuparea forţei de muncă şi pentru crearea
de întreprinderi, în vederea creşterii eficienţei economice.
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.
Începând cu ora 16.30, a avut loc o întâlnire a membrilor comisiei
cu doamna Mariana Câmpeanu, ministrul muncii, familiei, protecţiei
sociale şi persoanelor vârstnice şi cu domnul Valer Dorneanu, adjunct al
Avocatului Poporului.
Tema discuţiilor a fost Raportul special al Avocatului Poporului
privind consecinţele eliminării pensiilor de serviciu.
Raportul a fost prezentat de către domnul Valer Dorneanu, adjunct
al Avocatului Poporului. Domnia sa a precizat că acest raport special îşi
propune să evidenţieze problemele cu care se confruntă o categorie de
persoane care, prin modificările legislative aduse sistemului de pensii, au
devenit vulnerabile, respectiv foştii beneficiari ai unor categorii de pensii
de serviciu şi în egală măsură, să semnaleze practica neunitară şi
contradictorie atât a autorităţilor abilitate cu aplicarea legii cât şi a
instanţelor judecătoreşti.
În cadrul activităţii desfăşurate, instituţia Avocatul Poporului a primit
numeroase plângeri din partea foştilor beneficiari ai diferitelor categorii de
pensii speciale, formulate atât în nume propriu, cât şi prin asociaţiile
profesionale constituite de aceştia.
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Sesizările primite indică existenţa unei situaţii de nemulţumire la
nivel naţional. Autorii acestor petiţii apreciază că textele legiferate sunt,
din mai multe puncte de vedere, neconstituţionale, discriminatorii, vădit
nelegale şi date cu încălcarea gravă a normelor obligatorii adoptate de
Uniunea Europeană, cu nesocotirea jurisprudenţei Curţii Constituţionale a
României, a Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii Europene de
Justiţie, precum şi a normelor de tehnică legislativă.
Doamna ministru Mariana Câmpeanu a precizat că pentru viitor
situaţia pensiilor de serviciu poate fi rezolvată, prin apariţia legii privind
pensiile ocupaţionale, care va fi înaintată Parlamentului până la sfârşitul
acestei sesiuni parlamentare.
De asemenea, domnia sa a precizat că rămâne totuşi problema
pentru trecut, de a găsi soluţia legislativă corectă în vederea reparării
inechităţilor apărute în urma recalculării/revizuirii pensiilor de serviciu prin
aplicarea actelor normative elaborate în legislatura anterioară.
Totodată, membrii comisiei şi-au exprimat dorinţa de a se constitui
un grup de lucru pentru amendarea legislaţiei pensiilor speciale, care să
transmită Ministerului Muncii amendamente clare, în vederea elaborării
unui act normativ de modificare.
În finalul şedinţei au fost transmise membrilor comisiei materialele
documentare privind proiectele aflate pe agenda de lucru a comisiei,
urmând ca acestea să fie studiate individual în zilele de 20 şi 21 februarie
2013, respectiv pentru a fi discutate în şedinţele comisiei din perioada 2628 februarie 2013.
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie
socială (29), în zilele de 19, 20 şi 21 februarie 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
4/5

Florică Ică, Ciobanu Liliana, Condurăţeanu Andrei-Răzvan, Covaci Dorel,
Dobre Mircea-Titus, Dumitrache Ileana-Cristina, Galan Constantin, Iane
Daniel, Kerekes Károly, Niculae Aurel, Nistor Marioara, Pardău Dumitru,
Sefer Cristian-George, Stativă Irinel-Ioan, Stoica Mihaela, Suciu VasileDaniel, Teodorescu Ioan Viorel, Tudorie Violeta.

PREŞEDINTE,
Florin Iordache

Şef serviciu Elena Mesaroş

SECRETAR,
Mihăiţă Găină

Întocmit,
Expert parlamentar Lidia Vlădescu
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