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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 25 şi 26 februarie 2009 

 

 

În ziua de 25 februarie 2009, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 10.00 – 15.00, având 

următoarea ordine de zi: 

 FOND 
1. Informare privind stadiul raportului asupra unei propuneri legislative 

(Plx 255/2008) comun cu Comisia pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale 

2. Proiect de Lege pentru ratificarea Codului European de Securitate 

Socială al Consiliului Europei, adoptat la Strasbourg la 16 aprilie 1964 

- PLx 548/2008 

3. Proiect de Lege pentru ratificarea Convenţiei nr.102/1952 a 

Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind normele minime de 

securitate socială, adoptată la Geneva la 28 iunie 1952 în cadrul 

Conferinţei generale a Organizaţiei Internaţionale a Muncii - PLx 

549/2008 

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.118/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative 

în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi de 



asistenţă socială şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară 

garantat în plată - PLx 21/2009 

5. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.136/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru 

salarizarea personalului din învăţământ în anul 2008 - PLx 22/2009 

6. Proiect de Lege privind măsurile de protecţie pentru personalul 

disponibilizat prin aplicarea Programului privind restructurarea Regiei 

Autonome "Arsenalul Armatei" - PLx 30/2009 

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.142 

din 27/07/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului - 

PLx 38/2009 

8. Propunere legislativă pentru modificarea art.16 lit.e) din Legea 

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

invalizilor şi văduvelor de război - PLx 617/2008 

9. Proiect de Lege pentru modificarea lit.e) a art.16 din Legea 

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

invalizilor şi văduvelor de război, republicată - PLx 497/2008 

10. Proiect de Lege privind instituirea pensiei de fidelitate pentru 

cercetătorii ştiinţifici din sistemul Academiei Române - PLx 405/2008 

11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Anexei IV 

(2A/2008 ) la III salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din 

muzee şi biblioteci - PLx 618/2008 

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

nr.81/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale 

personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de 

bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi 

personalului salarizat potrivit anexelor nr.II şi III la Legea 

nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în 

sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă 

funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare 

a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual 
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salarizat prin legi speciale şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene - PLx 651/2008 

13. Propunere legislativă pentru modificarea art.3 alin. (1) din Legea nr. 

61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată - PLx 

837/2007 

14. Propunere legislativă pentru modificarea alin. (1) al art. 3 din Legea 

nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată - PLx 

88/2008 

15. Propunere legislativă pentru modificarea art.I al Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.19/2007 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.19/2000 privind sistemul public şi alte drepturi de asigurări 

sociale - PLx 101/2008 

 
 AVIZARE  
16. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.119/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei 

Naţionale de Prognoză - PLx 56/2009 

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

nr.125/2008 pentru modificarea şi completarea art.29 din Legea 

nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici - PLx 61/2009 

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

nr.3/2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

referitoare la organizarea şi funcţionarea unor structuri din cadrul 

aparatului de lucru al Guvernului - PLx 98/2009 

19. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.71/2008 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului 

armatei participant la acţiuni - PLx 599/2008 

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

nr.65/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin 

reorganizarea Agenţiei SAPARD, precum şi pentru stabilirea unor 
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măsuri pentru eficientizarea activităţii Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie 

pentru Agricultură - PLx 648/2008 

21. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 

nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul 

bugetar - PLx 607/2008 

22. Propunere legislativă privind reglementarea juridică a persoanelor 

aflate pe aşa numitele liste de chiaburi - PLx 611/2008. 

 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Victor Paul 

Dobre, preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

 doamna Georgeta Jugănaru – director, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale 

 domnul Ion Gibescu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale 

 doamna Magda Filip – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale 

 doamna Mihaela Grecu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale 

 doamna Simona Bordeianu – consilier, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale 

 doamna Maria Bundaru – inspector, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale 

 domnul Vasile Timiş – Secretar de Stat, Ministerul  Culturii, Cultelor şi 

Patrimoniului Naţional 

 domnul Ştefan Ioniţă – director, Ministerul  Culturii, Cultelor şi 

Patrimoniului Naţional 

 domnul Mircea Angelescu – director, Ministerul  Culturii, Cultelor şi 

Patrimoniului Naţional 

 domnul Cornel Frimu – consilier, Ministerul  Culturii, Cultelor şi 

Patrimoniului Naţional 
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 doamna Olimpia Roman – director, Ministerul  Culturii, Cultelor şi 

Patrimoniului Naţional 

 doamna Graţiela Iordache – Secretar de Stat, Ministerul Finanţelor 

Publice 

 doamna Mihaela Vasile – director, Ministerul Finanţelor Publice 

 domnul Ion Gogoescu – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice 

 doamna Gabriela Tudose – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice 

 domnul Marin Pătuleanu – consilier al ministrului Administraţiei şi 

Internelor 

 domnul Vladimir Mănăstireanu – Secretar de Stat, aparatul de lucru al 

vicepremierului 

 domnul Mihail Ciortoloman – consilier juridic superior, Secretariatul 

General al Guvernului 

 doamna Anca Gabriela Petrescu – Secretar de Stat, Secretariatul 

General al Guvernului 

 domnul Andrei Rizoiu – consilier, Secretariatul General al Guvernului 

 domnul Adrian Nicolae – consilier, Secretariatul General al Guvernului 

 domnul Ion Ghizdeanu – preşedintele Comisiei Naţionale de Prognoză 

 domnul lt.col.Paul Nenciu – consilier juridic, Ministerul Apărării 

Naţionale 

 doamna Oana Badea – Secretar de Stat, Ministerul Educaţiei, Cercetării 

şi Inovării. 

 

 Dezbaterile au început cu proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.125/2008 pentru modificarea şi 

completarea art.29 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor 

publici - PLx 61/2009, care a fost prezentat de către domnul Marin 

Pătuleanu, consilier al ministrului Administraţiei şi Internelor.  

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

invitaţii. Supus votului, proiectul de lege a întrunit 6 voturi pentru, 6 

voturi împotrivă şi o abţinere. Urmare a acestui vot, proiectul de lege 

primeşte aviz negativ. 
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 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.3/2009 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative referitoare la organizarea şi funcţionarea unor structuri din 

cadrul aparatului de lucru al Guvernului - PLx 98/2009 a fost prezentat de 

către domnul Mihail Ciortoloman, consilier juridic superior în cadrul 

Secretariatului General al Guvernului.  

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

invitaţii. În cursul dezbaterilor s-a propus acordarea unui aviz negativ 

asupra proiectului de lege. Supusă votului, propunerea de avizare 

negativă a întrunit 5 voturi pentru şi 8 voturi împotrivă. Urmare a acestui 

rezultat, proiectul de lege primeşte aviz favorabil. 

 

 Proiectul de Lege pentru ratificarea Codului European de Securitate 

Socială al Consiliului Europei, adoptat la Strasbourg la 16 aprilie 1964 - 

PLx 548/2008 şi proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei 

nr.102/1952 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind normele 

minime de securitate socială, adoptată la Geneva la 28 iunie 1952 în 

cadrul Conferinţei generale a Organizaţiei Internaţionale a Muncii - PLx 

549/2008 au fost prezentate de către doamna Magda Filip, director în 

cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 

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

invitaţii, iar în urma finalizării dezbaterilor, s-a propus aprobarea celor 

două proiecte de legi în forma prezentată. Cu unanimitate de voturi, 

propunerea a fost acceptată. 

 

 Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.136/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru salarizarea 

personalului din învăţământ în anul 2008 - PLx 22/2009, a fost prezentat 

de către doamna Oana Badea, Secretar de Stat la Ministerul Educaţiei 

Cercetării şi Inovării, care a precizat că ministerul nu susţine ordonanţa, 

întrucât Curtea Constituţională, prin Decizia nr.1221 din 12 noiembrie 

2008, a admis excepţia de neconstituţionalitate ridicată direct de Avocatul 

Poporului, constatând că dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvemului 
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nr.136/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru salarizarea personalului 

din învăţământ în anul 2008 sunt neconstituţionale. 

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

invitaţii, iar în urma finalizării dezbaterilor, s-a propus aprobarea 

proiectului de lege în forma prezentată de Senat, respectiv respingerea 

ordonanţei de urgenţă. Propunerea a fost acceptată cu majoritate de 

voturi. 

 S-a mai precizat că şi Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 

sport, sesizată cu dezbaterea pe fond a acestui proiect de lege alături de 

comisia noastră, a adoptat aceeaşi soluţie. Astfel, va fi întocmit raportul 

comun de aprobare a proiectului de lege în forma prezentată de Senat, iar 

motivarea respingerii şi numărul de voturi se vor regăsi în raportul comun. 

  

 Proiectul de Lege privind măsurile de protecţie pentru personalul 

disponibilizat prin aplicarea Programului privind restructurarea Regiei 

Autonome "Arsenalul Armatei" - PLx 30/2009, a fost prezentat de către 

doamna Simona Bordeianu, consilier în Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale.  

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

invitaţii. În cursul dezbaterilor s-a propus respingerea proiectului de lege. 

 Cu 14 voturi pentru, un vot împotrivă şi 3 abţineri, propunerea a 

fost acceptată, iar motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei.  

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.142 din 27/07/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului 

- PLx 38/2009, a fost prezentată de către domnul Vasile Timiş, Secretar 

de Stat la Ministerul  Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional.  

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

invitaţii. În cursul dezbaterilor s-a propus respingerea propunerii 

legislative. Cu 16 voturi pentru şi 2 abţineri, propunerea a fost acceptată, 

iar motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 Propunerea legislativă pentru modificarea art.16 lit.e) din Legea 

nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale 
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invalizilor şi văduvelor de război - PLx 617/2008 a fost prezentată de către 

doamna Georgeta Jugănaru, director în Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale. 

 Doamna Monica Rallu Curta, expert parlamentar, a precizat că au 

fost sesizate cu dezbaterea pe fond a acestei propuneri legislative 2 

comisii, respectiv Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi comisia 

noastră. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre supune plenului comisiei  

soluţia adoptată de Comisia pentru buget, respectiv respingerea 

propunerii legislative. Propunerea a fost acceptată cu majoritate de voturi, 

înregistrându-se o abţinere. 

 

 Proiectul de Lege pentru modificarea lit.e) a art.16 din Legea 

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

invalizilor şi văduvelor de război, republicată – PLx 497/2008 a fost 

prezentat de către doamna Monica Rallu Curta, expert parlamentar. 

Domnia sa a precizat că au fost sesizate cu dezbaterea pe fond a acestui 

proiect de lege 2 comisii, respectiv Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 

şi comisia noastră. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a supus votului soluţia 

adoptată de Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, respectiv respingerea 

proiectului de lege. Propunerea de respingere a fost acceptată cu 

unanimitate de voturi. 

 Întrucât ambele proiecte de acte normative au acelaşi obiect de 

reglementare, se va întocmi un singur raport, comun celor două comisii 

sesizate cu dezbaterea pe fond, în conformitate cu prevederile art.67 

alin.(3), art.68 alin.(1) şi art.97 din Regulamentul Camerei Deputaţilor. 

Motivele respingerii se regăsesc în raportul comun. 

 Proiectul de Lege privind instituirea pensiei de fidelitate pentru 

cercetătorii ştiinţifici din sistemul Academiei Române - PLx 405/2008 a 

fost prezentată de către doamna Georgeta Jugănaru, director în Ministerul 

Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 
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 Domnul Decebal Stănescu, expert parlamentar, a menţionat că au 

fost sesizate cu dezbaterea pe fond a acestui proiect de lege Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 

tineret şi sport. Totodată, a precizat că cele două comisii au întocmit un 

raport comun de respingere, depus în data de 6 octombrie 2008. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre supune plenului comisiei  

propunerea de menţinere a soluţiei comisiilor din raportul anterior. 

Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi, urmând a se 

întocmi un raport comun suplimentar de menţinere a soluţiei iniţiale. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Anexei IV 

(2A/2008) la III salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din muzee 

şi biblioteci - PLx 618/2008 a fost prezentată de către domnul Vasile 

Timiş, Secretar de Stat la Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 

Naţional.  

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

invitaţii. În cursul dezbaterilor s-a propus respingerea propunerii 

legislative. Cu majoritate de voturi (3 abţineri) propunerea a fost 

acceptată, iar motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

  

 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.81/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi 

ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază 

pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat 

potrivit anexelor nr.II şi III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de 

stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru 

persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri 

de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului 

contractual salarizat prin legi speciale şi a Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene - PLx 
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651/2008, a fost prezentat de către domnul Ion Gogoescu, şef serviciu în 

Ministerul Finanţelor Publice.  

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

invitaţii, iar în urma finalizării dezbaterilor, s-a propus aprobarea 

proiectului de lege în forma prezentată. Cu unanimitate de voturi, 

propunerea a fost acceptată. 

 

 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.119/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei 

Naţionale de Prognoză - PLx 56/2009 a fost prezentat de către domnul Ion 

Ghizdeanu, preşedintele Comisiei Naţionale de Prognoză.  

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

invitaţii. Au fost propuse două amendamente, însuşite de plenul comisiei 

cu unanimitate de voturi. 

 În urma finalizării dezbaterilor, s-a propus avizarea favorabilă a 

proiectului de lege, cu cele două amendamente acceptate, propunerea 

întrunind unanimitate de voturi. 

 

 Lucrările au continuat cu o informare privind stadiul raportului 

asupra propunerii legislative pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.148/3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea 

creşterii copilului - Plx 255/2008.  

 Doamna consilier Elena Anghel a precizat că au fost sesizate cu 

dezbaterea pe fond a acestei propuneri legislative Comisia pentru muncă 

şi protecţie socială şi Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor.  

 Membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au hotărât, în 

şedinţa din 1 iulie 2008, respingerea iniţiativei legislative, soluţie adoptată 

şi de către membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale în şedinţa din 3 februarie 2009. 

 Astfel, raportul de respingere întocmit asupra propunerii legislative 

de către comisia noastră în legislatura trecută a fost supus votului 

membrilor comisiei, fiind acceptat cu unanimitate de voturi. 
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 Dezbaterile asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.118/2008 privind modificarea şi completarea 

unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor 

drepturi de asistenţă socială şi nivelul salariului de bază minim brut pe 

ţară garantat în plată - PLx 21/2009 au fost amânate cu o săptămână, 

pentru a clarifica unele aspecte şi formularea unor amendamente. 

  

 Propunerea legislativă pentru modificarea art.3 alin.(1) din Legea 

nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată - Plx 

837/2007 a fost prezentată de către doamna Mihaela Grecu, director în 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.  

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a precizat că asupra acestei 

propuneri legislative s-au întocmit un raport de respingere, depus în 26 

februarie 2008, precum şi un raport suplimentar, de menţinere a soluţiei 

de respingere, depus în 23 iunie 2008. În acest context, domnia sa a 

propus menţinerea soluţiei din rapoartele anterioare, propunere acceptată 

cu 6 voturi pentru şi 5 abţineri. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea 

nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată - PLx 

88/2008, a fost prezentată tot de către doamna director Mihaela Grecu.  

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a precizat că şi asupra acestei 

propuneri legislative s-a întocmit un raport de respingere, depus în 23 

iunie 2008, şi a propus menţinerea soluţiei iniţiale. Propunerea a fost 

acceptată cu 6 voturi pentru şi 5 voturi împotrivă. 

 

 Dezbaterea asupra propunerii legislative pentru modificarea art.I al 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2007 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public şi alte drepturi de 

asigurări sociale - Plx 101/2008, a fost amânată. 

 Domnul deputat Ioan-Nelu Botiş şi-a exprimat dorinţa ca la 

dezbateri să participe şi iniţiatorii, solicitând în mod expres prezenţa 
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domnului Marian Sârbu, ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, 

domnia sa fiind unul dintre iniţiatori. 

 Domnii deputaţi Adrian Solomon, Silviu Prigoană, Kerekes Karoly şi 

Dan Mircea Popescu au solicitat la rândul lor amânarea dezbaterilor, 

precum şi prezenţa la discuţii a ministrului muncii, familiei şi protecţiei 

sociale. 

 Supuse votului, cele două propuneri, de amânare şi de solicitare a 

prezenţei ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, au fost acceptate 

cu unanimitate de voturi. 

 

 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.71/2008 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoaşterea meritelor 

personalului armatei participant la acţiuni - Plx 599/2008 a fost prezentat 

de către doamna Lidia Vlădescu, consultant parlamentar. 

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

invitaţii, iar în urma finalizării dezbaterilor, s-a propus acordarea unui aviz 

favorabil. Cu unanimitate de voturi, propunerea de avizare favorabilă a 

fost acceptată. 

 

 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.65/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin 

reorganizarea Agenţiei SAPARD, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 

pentru eficientizarea activităţii Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 

Agricultură - PLx 648/2008 a fost prezentată de către domnul Decebal 

Stănescu. 

În cadrul discuţiilor au luat cuvântul membrii comisiei, iar în urma 

finalizării dezbaterilor, s-a propus acordarea unui aviz favorabil. Cu 

unanimitate de voturi, propunerea de avizare favorabilă a fost acceptată. 
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 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 

nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul 

bugetar - Plx 607/2008, a fost prezentată de către domnul Decebal 

Stănescu, expert parlamentar.  

În cadrul discuţiilor au luat cuvântul membrii comisiei, iar în urma 

finalizării dezbaterilor, s-a propus acordarea unui aviz negativ. Cu 

unanimitate de voturi, propunerea de avizare negativă a fost acceptată. 

 

Propunerea legislativă privind reglementarea juridică a persoanelor 

aflate pe aşa numitele liste de chiaburi - Plx 611/2008, a fost prezentată 

de către domnul Decebal Stănescu, expert parlamentar. 

În cadrul discuţiilor au luat cuvântul membrii comisiei, iar în urma 

finalizării dezbaterilor, s-a propus acordarea unui aviz negativ. Cu 

unanimitate de voturi, propunerea de avizare negativă a fost acceptată. 

 

În ziua de 26 februarie 2009, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 10.00 – 14.00, având 

următoarea ordine de zi: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii 

copilului, cu modificările şi completările ulterioare - Plx 846/2007 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în 

vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 7/2007 - Plx 87/2008 

3. Proiect de Lege pentru modificarea art.1 lit.c) Ordonanţa Guvernului 

nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate 

de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 

septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice - PLx 

123/2008 

4. Propunere legislativă pentru modificarea art.1 din Legea nr.44/1994 

privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi 

văduvelor de război - Plx 194/2008 
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5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă nr.50 din 09/06/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private 

- Plx 291/2008 

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, 

republicată - Plx 292/2008 

7. Propunere legislativă pentru completarea articolului 8 din Legea 

nr.54/2003 sindicatelor - Plx 293/2008 

8. Propunere legislativă pentru completarea art.5, alin.(1) pct.II din 

Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 

asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare - Plx 

308/2008 

9. Propunere legislativă pentru modificarea Anexei nr.VII/3 c a 

Ordonanţei nr.10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în 

anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a 

salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi 

personalului salarizat potrivit anexelor nr.II şi III la Legea 

nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în 

sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă 

funcţii de demnitate publică - Plx 322/2008 

10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

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

invalizilor şi văduvelor de război - Plx 330/2008 

11. Propunere legislativă pentru completarea articolului 13, litera b) din 

Legea nr.44(r1) din 01/07/1994, republicată în Monitorul Oficial, 

Partea I nr.28/10/2002 privind veteranii de război, precum şi unele 

drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război - Plx 331/2008 

12. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 

nr.416/2001 privind venitul minim garantat (actualizată) - Plx 

396/2008 
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13. Propunere legislativă pentru modificarea legii nr.482 din 2006 privind 

acordarea de trusouri pentru nou-născuţi - Plx 417/2008 

14. Propunere legislativă privind înlocuirea tichetelor de masă cu 

contravaloarea lor, prin virament pe carduri de masă - Plx 420/2008 

15. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.19/2000 privind 

sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale - Plx 

421/2008. 

 

 La dezbateri au participat ca invitaţi:  

 domnul Marius Lazăr – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale 

 domnul Dumitru Călinoiu – director general, Ministerul Muncii, Familiei 

şi Protecţiei Sociale 

 doamna Georgeta Jugănaru – director, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale 

 doamna Elena Dobre – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale 

 doamna Mihaela Grecu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale 

 domnul Dan Pescaru – director general adjunct, Comisia de 

Supraveghere a Sistemului de Pensii Private 

 domnul deputat Petru Movilă, iniţiator al propunerii legislative cu Plx 

330/2008. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii 

copilului, cu modificările şi completările ulterioare - Plx 846/2007, a fost 

prezentată de către doamna Sorina Szabo, expert parlamentar, care a 

precizat că asupra propunerii legislative s-au întocmit un raport de 

respingere, depus în 26 februarie 2008, şi un raport suplimentar de 

menţinere a respingerii, depus în 23 iunie 2008.  
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 În acest context, domnul preşedinte Victor Paul Dobre a propus 

menţinerea soluţiei din rapoartele anterioare, de respingere a propunerii 

legislative, propunere acceptată cu 14 voturi pentru şi 3 abţineri. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în 

vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr.7/2007 - Plx 87/2008 a fost prezentată de către domnul Dumitru 

Călinoiu, director general în Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.  

 Domnul vicepreşedinte Ioan Cindrea a propus menţinerea soluţiei de 

respingere exprimată în raportul comisiei, depus în 23 iunie 2008.  

 Propunerea domnului preşedinte Victor Paul Dobre privind 

întocmirea unui raport suplimentar de menţinere a soluţiei iniţiale de 

respingere a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

 Proiectul de Lege pentru modificarea art.1 lit.c) Ordonanţa 

Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor 

persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 

septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice - PLx 123/2008 

a fost prezentat de către doamna Georgeta Jugănaru, director în Ministerul 

Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 

 Domnul vicepreşedinte Ioan Cindrea precizează că asupra iniţiativei 

legislative s-a întocmit un raport de respingere, depus în 23 iunie 2008. 

 Propunerea domnului preşedinte Victor Paul Dobre privind 

întocmirea unui raport suplimentar de menţinere a soluţiei iniţiale de 

respingere a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

 Propunere legislativă pentru modificarea art.1 din Legea nr.44/1994 

privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi 

văduvelor de război - Plx 194/2008, a fost prezentată de către doamna 

director Georgeta Jugănaru. 
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 Domnul vicepreşedinte Ioan Cindrea a precizat că asupra iniţiativei 

legislative s-a întocmit un raport de respingere, depus în data de 1 iulie 

2008. 

 Propunerea domnului preşedinte Victor Paul Dobre privind 

întocmirea unui raport suplimentar de menţinere a soluţiei iniţiale de 

respingere a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă nr.50 din 09/06/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private - Plx 

291/2008 a fost prezentată de către doamna consilier Elena Anghel.  

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

invitaţii.  

 Domnul vicepreşedinte Ioan Cindrea precizează că asupra iniţiativei 

legislative s-a întocmit un raport de respingere, depus în data de 2 

septembrie 2008. 

 Propunerea domnului preşedinte Victor Paul Dobre privind 

întocmirea unui raport suplimentar de menţinere a soluţiei iniţiale de 

respingere a fost acceptată cu 17 voturi pentru şi o abţinere. 

   

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată - 

Plx 292/2008 a fost prezentată de către domnul Dan Pescaru, director 

general adjunct în cadrul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii 

Private. 

 Domnul vicepreşedinte Ioan Cindrea a propus respingerea iniţiativei 

legislative pentru motivele cuprinse în raportul comisiei depus în 2 

septembrie 2008, propunere la care se raliază şi domnul deputat Dan 

Mircea Popescu. 

 Supusă votului de către domnul preşedinte Victor Paul Dobre, 

propunerea de menţinere a soluţiei adoptată în raportul iniţial a fost 

acceptată cu unanimitate de voturi. 
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 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

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

invalizilor şi văduvelor de război - Plx 330/2008 a fost prezentată de către 

domnul deputat Petru Movilă, în calitate de iniţiator.  

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

invitaţii.  

 

 Domnul vicepreşedinte Ioan Cindrea a precizat că asupra iniţiativei 

legislative a fost întocmit un raport de respingere, depus în 2 septembrie 

2008, întrucât soluţia propusă de către iniţiator excede prevederile Legii 

nr.44/1994.  

 Domnul deputat Ioan-Nelu Botiş a propus o amânare a dezbaterilor 

pentru a se aduce date suplimentare în ceea ce priveşte eventualii 

beneficiari. 

 Supusă votului, propunerea de amânare cu două săptămâni a fost 

acceptată cu majoritate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă pentru completarea articolului 8 din Legea 

nr.54/2003 sindicatelor - Plx 293/2008 a fost prezentată de către domnul 

Marius Lazăr, Secretar de Stat în Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale. 

 Domnul vicepreşedinte Ioan Cindrea a precizat că asupra iniţiativei 

legislative s-a întocmit un raport de respingere, depus în data de 2 

septembrie 2008. 

 Propunerea domnului preşedinte Victor Paul Dobre privind 

întocmirea unui raport suplimentar de menţinere a soluţiei iniţiale de 

respingere a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă pentru completarea art.5, alin.(1) pct.II din 

Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 

asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare - Plx 308/2008 a 

fost prezentată de către doamna Georgeta Jugănaru, director în Ministerul 

Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 
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Domnul vicepreşedinte Ioan Cindrea a precizat că asupra iniţiativei 

legislative s-a întocmit un raport de respingere, depus în 2 septembrie 

2008. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a propus amânarea 

dezbaterilor cu două săptămâni pentru a se găsi o formulare corectă a 

textului. De asemenea, a propus ca la dezbateri să fie invitaţi şi iniţiatorii, 

pentru a preciza cu exactitate care au fost motivele iniţierii acestui proiect 

de act normativ. Propunerile au fost acceptate cu unanimitate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea Anexei nr.VII/3c a 

Ordonanţei nr.10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 

2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază 

pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat 

potrivit anexelor nr.II şi III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de 

stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru 

persoane care ocupă funcţii de demnitate publică - Plx 322/2008 a fost 

prezentată de către domnul Secretar de Stat Marius Lazăr.  

 Doamna Adriana Breazu, expert parlamentar, a precizat că asupra 

iniţiativei legislative s-a întocmit un raport de respingere, depus în 2 

septembrie 2008. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a supus plenului comisiei 

propunerea de menţinere a soluţiei iniţiale, de respingere a iniţiativei 

legislative, propunere acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

 Propunere legislativă pentru completarea articolului 13, litera b) din 

Legea nr.44(r1) din 01/07/1994, republicată în Monitorul Oficial, Partea I 

nr.28/10/2002 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale 

invalizilor şi văduvelor de război - Plx 331/2008 a fost prezentată de către 

doamna Monica Rallu Curta, expert parlamentar. 

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

invitaţii. 
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 Domnul vicepreşedinte Ioan Cindrea a precizt că asupra acestei 

iniţiative legislative a fost întocmit raport de respingere, depus în 2 

septembrie 2008. 

 Propunerea domnului preşedinte Victor Paul Dobre privind 

menţinerea soluţiei iniţiale, de respingere a iniţiativei legislative, a fost 

acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 

nr.416/2001 privind venitul minim garantat (actualizată) - Plx 396/2008 a 

fost prezentată de către domnul Marius Lazăr, Secretar de Stat în 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.  

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a precizat că asupra propunerii 

legislative s-a întocmit un raport de respingere, depus în 23 septembrie 

2008 şi a supus plenului comisiei propunerea de menţinere a soluţiei 

iniţiale, aceasta fiind acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.482 din 2006 

privind acordarea de trusouri pentru nou-născuţi - Plx 417/2008 a fost 

prezentată de către doamna Monica Rallu Curta, expert parlamentar. 

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

invitaţii. 

 În finalul dezbaterilor, domnul preşedinte Victor Paul Dobre a 

precizat că asupra propunerii legislative s-a întocmit un raport de 

respingere, depus în 23 septembrie 2008 şi a supus plenului comisiei 

propunerea de menţinere a soluţiei iniţiale, aceasta fiind acceptată cu 

unanimitate de voturi. 

 

 Dezbaterile asupra propunerii legislative privind înlocuirea tichetelor 

de masă cu contravaloarea lor, prin virament pe carduri de masă - Plx 

420/2008 au fost amânate cu două săptămâni, pentru a participa la 

dezbateri şi autorii acesteia. 

 Propunerea de amânare a fost acceptată de membrii comisiei cu 

unanimitate de voturi. 
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 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.19/2000 privind 

sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale - Plx 

421/2008 a fost prezentată de doamna Georgeta Jugănaru, director în 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 

 Doamna consilier Elena Anghel a precizat că asupra propunerii 

legislative s-a întocmit un raport de respingere, depus în 23 septembrie 

2008. 

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a supus plenului comisiei  

propunerea de menţinere a soluţiei exprimată în raportul iniţial, propunere 

acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (19), în zilele de 25 şi 26 

februarie 2009 a absentat domnul deputat Marian Sârbu (grup 

parlamentar PSD) – ministru. 

Au fost prezenţi următorii deputaţi: Victor Paul Dobre – preşedinte, 

Ioan-Nelu Botiş şi Ioan Cindrea – vicepreşedinţi, Adrian Solomon şi Károly 

Kerekes – secretari, Maria Eugenia Barna, Claudia Boghicevici, Ioan Narcis 

Chisăliţă, Dorel Covaci, Ioan Damian, Florian Daniel Geantă, Cornel Ghiţă, 

Titi Holban, Cristina Ancuţa Pocora, Dan Mircea Popescu, Vasile Silviu 

Prigoană, Nini Săpunaru şi Iulian Vladu – membri. 

  

 

  Preşedinte,     Secretar, 
Victor Paul Dobre    Adrian Solomon 

 

 

 

 

 

 

Şef serviciu,  
Consilier Elena MESAROŞ 

Întocmit, 
Consultant Lidia-Ana VLĂDESCU 
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