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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 3, 4 şi 5 martie 2009 

 

 

În ziua de 3 martie 2009, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 14.30 – 18.00, având 

următoarea ordine de zi: 

1. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 

nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale - 

Plx 43/2009  

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

nr.126/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative 

în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul drepturilor acordate din 

bugetul asigurărilor pentru şomaj şi nivelul salariului de bază minim 

brut pe ţară şi al stabilirii măsurilor de aplicare a unor regulamente 

comunitare - PLx 51/2009 

3. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.107/2008 pentru modificarea anexei nr.1 la Ordonanţa 

Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale 

poliţiştilor - PLx 52/2009  

4. Propunere legislativă pentru completarea Anexei nr.2* la Legea 

nr.226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii 

speciale - Plx 64/2009 



5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.13 din 

Ordonanţa Guvernului nr.14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap - PLx 

67/2009 

6. 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 

7. 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 

8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Codului Fiscal 

din 22/12/2003 - Plx 70/2009  

9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordinului 

nr.236/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Contractului - cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în 

cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate - Plx 92/2009  

10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - Plx 93/2009 

11. Propunere legislativă privind gratuităţi la asistenţa medicală, 

medicamente şi proteze - Plx 94/2009 

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

nr. 204/2008 pentru modificarea art.III alin (1) din Ordonanţa 

Guvernului nr.3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din 

domeniul protecţiei sociale - PLx 106/2009 

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

nr.131/2008 pentru completarea art.3 din Ordonanţa Guvernului 

nr.14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituţiile publice 

finanţate integral din venituri extrabugetare - PLx 114/2009 
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14. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a guvernului 

nr.5/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru îmbunătăţirea unor 

activităţi la nivelul Guvernului - PLx 131/2009. 

 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Victor Paul 

Dobre, preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

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

 d-na Simona Bordeianu - Director, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale  

 d-na Georgeta Jugănaru - Director, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale  

 d-na Mihaela Grecu - Director, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale 

 d-l Ion Gibescu – Şef serviciu, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale  

 d-na Anca Ilie - Şef serviciu, Autoritatea Naţională pentru Persoanele 

cu Handicap 

 d-l Vladimir Mănăstireanu - Secretar de Stat, aparatul de lucru al 

vicepremierului 

 d-l Dan Iaru - Director cabinet, Secretariatul General al Guvernului 

 d-na Graţiela Iordache - Secretar de Stat, Ministerul Finanţelor Publice 

 d-l Ion Grigore - Director general, Ministerul Finanţelor Publice 

 d-na Mihaela Davidovici - Director adjunct, Ministerul Finanţelor Publice 

 d-l Ion Gogoescu - Şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice 

 d-na Oana Stoica - Consilier, Ministerul Finanţelor Publice 

 d-na Loredana Butean - Consilier, Ministerul Finanţelor Publice 

 d-l Radu Stancu - Secretar de Stat, Ministerul Administraţiei şi 

Internelor 

 d-l Nicolae Chesnoiu - Director general, Ministerul Administraţiei şi 

Internelor. 
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 Dezbaterile au început cu propunerea legislativă privind modificarea 

şi completarea Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale - Plx 43/2009, care a fost prezentată de către 

doamna Adriana Breazu, expert parlamentar.  

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

invitaţii. În cursul dezbaterilor s-a propus respingerea iniţiativei 

legislative. Cu unanimitate de voturi, propunerea a fost acceptată, iar 

motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.126/2008 privind modificarea şi completarea unor acte 

normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul drepturilor 

acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi nivelul salariului de bază 

minim brut pe ţară şi al stabilirii măsurilor de aplicare a unor regulamente 

comunitare - PLx 51/2009 a fost prezentată de către doamna Adriana 

Breazu, expert parlamentar. 

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 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.107/2008 pentru modificarea anexei nr.1 la Ordonanţa 

Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor - 

PLx 52/2009 a fost prezentat de către doamna Elena Mesaroş, şef serviciu.  

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

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

unanimitate de voturi.  

În urma finalizării dezbaterilor, s-a propus aprobarea proiectului de 

lege cu amendamentele acceptate. Cu unanimitate de voturi, proiectul de 

lege a fost acceptat în forma prezentată în raportul comisiei. 
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 Propunerea legislativă pentru completarea Anexei nr.2* la Legea 

nr.226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale - 

Plx 64/2009 a fost prezentată de către doamna Elena Anghel, consilier 

parlamentar. 

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

invitaţii. În cursul dezbaterilor s-a propus respingerea iniţiativei 

legislative. Cu 11 voturi pentru şi 4 voturi împotrivă, propunerea a fost 

acceptată, iar motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

 Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.13 din 

Ordonanţa Guvernului nr.14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap - PLx 

67/2009 a fost prezentat de către doamna Lidia Vlădescu, consultant 

parlamentar. 

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

invitaţii, propunându-se amânarea discutării proiectului de lege cu o 

săptămână şi invitarea iniţiatorilor. 

 Supusă votului comisiei, propunerea de amânare a fost adoptată cu 

majoritate de voturi, înregistrându-se două abţineri. 

 

 Proiectul 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 a fost prezentat de către doamna Sorina Szabo, 

expert parlamentar. 

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

invitaţii, propunându-se amânarea discutării proiectului de lege cu o 

săptămână şi invitarea la dezbateri a Secretarului de Stat din cadrul 

Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. Propunerea a fost 

acceptată cu unanimitate de voturi. 
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 Propunerea 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 a fost prezentată de către doamna Sorina Szabo, expert 

parlamentar. 

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

invitaţii, propunându-se amânarea discutării propunerii legislative cu o 

săptămână şi invitarea la dezbateri a ministrului Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale. Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Codului 

Fiscal din 22/12/2003 - Plx 70/2009 a fost prezentată 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 

negativ. Cu unanimitate de voturi, propunerea de avizare negativă a fost 

acceptată. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordinului 

nr.236/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Contractului - cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în 

cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate - Plx 92/2009 a fost 

prezentată 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 

negativ. Cu unanimitate de voturi, propunerea de avizare negativă a fost 

acceptată. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - Plx 93/2009 a fost 

prezentată de către domnul Decebal Stănescu, expert parlamentar. 

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

invitaţii, iar în urma finalizării dezbaterilor, s-a propus acordarea unui aviz 
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negativ. Cu 2 voturi împotrivă şi o abţinere, propunerea de avizare 

negativă a fost acceptată. 

 

 Propunerea legislativă privind gratuităţi la asistenţa medicală, 

medicamente şi proteze - Plx 94/2009 a fost prezentată de către domnul 

Decebal Stănescu, expert parlamentar. 

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

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

negativ. Cu unanimitate de voturi, propunerea de avizare negativă a fost 

acceptată. 

 

 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.204/2008 pentru modificarea art.III alin (1) din Ordonanţa 

Guvernului nr.3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul 

protecţiei sociale - PLx 106/2009 a fost prezentat de către domnul Decebal 

Stănescu, expert parlamentar. 

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

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

negativ. Cu 2 voturi împotrivă şi o abţinere, propunerea de avizare 

negativă a fost acceptată. 

 

 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.131/2008 pentru completarea art.3 din Ordonanţa 

Guvernului nr.14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituţiile 

publice finanţate integral din venituri extrabugetare - PLx 114/2009 a fost 

prezentat de către domnul Decebal Stănescu, expert 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 

proiectului de lege, în forma prezentată de Senat, a fost acceptată. 
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 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

guvernului nr.5/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru îmbunătăţirea 

unor activităţi la nivelul Guvernului - PLx 131/2009 a fost prezentat de 

către doamna Monica Rallu Curta, expert 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 majoritate de voturi (2 voturi împotrivă), propunerea de 

avizare favorabilă a proiectului de lege, în forma prezentată de iniţiatori, a 

fost acceptată. 

 

 În ziua de 4 martie 2009, începând cu ora 930, la Palatul 

Parlamentului, Sala Drepturilor Omului, a avut loc o şedinţă comună a 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, Comisiei pentru buget, finanţe 

şi bănci din Camera Deputaţilor şi Comisiei pentru muncă, familie şi 

protecţie socială, Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi 

piaţă de capital din Senat. 

 Lucrările şedinţei comune au fost conduse de către domnul deputat 

Victor Paul Dobre, preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială 

a Camerei Deputaţilor. 

 Comisiile reunite au aprobat, cu unanimitate de voturi, următoarea 

ordine de zi: 

1. Raportul de activitate pe anul 2007 al Comisiei de Supraveghere a 

Sistemului de Pensii Private  

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

nr.108/2008 privind modificarea unor acte normative din domeniul 

social – PLx 628/2008. 

 La dezbateri au participat ca invitaţi: 

- d-l Mircea Oancea – Preşedinte Comisia de Supraveghere a Sistemului 

de Pensii Private 

- d-l Ion Giurescu – Vicepreşedinte Comisia de Supraveghere a 

Sistemului de Pensii Private 

- d-l Marius Lazăr – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale. 
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 În cursul dezbaterilor, au luat cuvântul atât invitaţii, cât şi o parte a 

membrilor comisiilor reunite. 

 În finalul discuţiilor, domnul deputat Victor Paul Dobre, preşedintele 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, a propus plenului comisiilor 

reunite aprobarea raportului de activitate pe anul 2007 al Comisiei de 

Supraveghere a Sistemului de Pensii Private. Supusă votului, propunerea 

a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.108/2008 privind modificarea unor acte normative din 

domeniul social – PLx 628/2008 a fost prezentat de către domnul 

preşedinte Victor Paul Dobre, care a precizat că proiectul de lege a fost 

trimis celor 4 comisii pentru dezbatere pe fond şi întocmirea unui raport 

comun. 

 Domnul Marius Lazăr, Secretar de Stat în Ministerul Muncii, Familiei 

şi Protecţiei Sociale a precizat că ministerul susţine acest proiect de Lege. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a întrebat dacă sunt intervenţii 

sau întrebări. 

 Domnul deputat Viorel Ştefan, preşedintele Comisiei pentru buget, 

finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor, a atras atenţia asupra unei 

probleme de tehnică legislativă. 

 Domnul deputat Ioan Nelu Botiş a întrebat în temeiul cărei legi s-a 

aprobat transferul celor 400 de funcţionari publici din cadrul ANOFM către 

Agenţia de Prestaţii Sociale şi dacă are informaţii legate de finalitatea 

procesului intentat de către funcţionarii ANOFM. 

 Domnul Marius Lazăr a precizat că momentan nu deţine informaţii 

precise legate de această  problemă. 

 În urma informaţiilor puse la dispoziţia membrilor comisiilor de către 

domnul deputat Ioan-Nelu Botiş, domnul Secretar de Stat Marius Lazăr 

propune amânarea dezbaterilor asupra acestui proiect de lege. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a supus plenului comisiilor 

propunerea de amânare a dezbaterilor asupra proiectului de lege. 

Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 
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 În ziua de 4 martie 2009, ora 1400, la reluarea lucrărilor comisiei 

au fost prezenţi 17 deputaţi, lipsind domnul deputat Marian Sârbu (grup 

parlamentar PSD+PC) – ministru şi d-na deputat Cristina Ancuţa Pocora 

(grup parlamentar PNL) – delegaţie. 

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

Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Nini Săpunaru (grup 

parlamentar PNL), a participat domnul deputat Daniel Budurescu.  

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

Botiş Ioan-Nelu 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, Dan Mircea Popescu, Vasile Silviu Prigoană, Iulian Vladu, 

Daniel Budurescu – membri. 

 

 Lucrările comisiei au fost conduse, în prima parte, de către domnul 

deputat Ioan Cindrea, vicepreşedinte al comisiei, iar în partea a doua de 

către domnul deputat Victor Paul Dobre, preşedintele comisiei. 

 

 Comisia a aprobat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei nr.105 din 30 

august 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 - Pl-x 

319/2008 

2. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.309 din 22 mai 

2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor 

care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a 

Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 - Pl-x 326/2008 

3. Propunere legislativă pentru Decretul-lege nr.118/1990 privind 

acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice 

de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi 

celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri - Pl-x 

443/2008 
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4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale 

poliţiştilor - Pl-x 444/2008 

5. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind 

recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au 

efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului 

Muncii în perioada 1950-1961 - Pl-x 451/2008 

6. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.578/2004 privind 

acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor - Pl-x 

452/2008 

7. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.255/2007 pentru 

modificarea Legii nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar 

pentru soţul supravieţuitor - Pl-x 453/2008 

8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.71/2004 privind acordarea unor facilităţi 

familiilor de pensionari - Pl-x 454/2008 

9. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.1 din Legea 

nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii - Pl-x 455/2008 

10. Propunere legislativă pentru completarea pct.1 al Art.I din Ordonanţa 

de Urgenţă nr.97/4.X.2007 pentru a se acorda alocaţia de stat pentru 

copii şi elevilor care au împlinit vârsta de 18 ani - Pl-x 456/2008 

11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 

ocupării forţei de muncă - Pl-x 457/2008 

12. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.I din 

Ordonanţa de Urgenţă nr.88/2006 pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum şi 

unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal - Pl-x 459/2008 

13. Propunere legislativă privind modificarea articolului 39 din Legea 

nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 

ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare - 

Pl-x 506/2008 
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14. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea articolelor 

276 şi 277 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi 

completările ulterioare - Pl-x 507/2008 

15. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.109/2005 privind 

instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionişti a 

artiştilor interpreţi sau executanţi din România  - Pl-x 508/2008. 

 

 La dezbateri au participat ca invitaţi: 

- d-l Marius Lazăr – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale 

- d-na Simona Bordeianu – Director, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale 

- d-na Mihaela Grecu – Director, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale 

- d-na Maria Leancă - Şef serviciu, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Socială 

- d-na Doina Lica - Şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice. 

 

 Şedinţa a fost condusă de domnul vicepreşedinte Ioan Cindrea. 

Dezbaterile au început cu propunerea legislativă pentru modificarea 

Ordonanţei nr.105 din 30 august 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 319/2008, care a fost prezentată de către doamna Monica Rallu 

Curta, expert parlamentar. 

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

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

iniţiativei legislative. Cu unanimitate de voturi, propunerea a fost 

acceptată, iar motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.309 din 22 mai 

2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au 

efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în 
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perioada 1950-1961 - Plx 326/2008, a fost prezentată de către doamna 

Monica Rallu Curta, expert parlamentar. 

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

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

iniţiativei legislative. Cu unanimitate de voturi, propunerea a fost 

acceptată, iar motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

 Propunerea legislativă pentru Decretul-lege nr.118/1990 privind 

acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de 

dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor 

deportate în străinătate ori constituite în prizonieri - Plx 443/2008 a fost 

prezentată de către doamna Monica Rallu Curta, expert parlamentar. 

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

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

iniţiativei legislative. Cu unanimitate de voturi, propunerea a fost 

acceptată, iar motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor - 

Plx 444/2008 a fost prezentată de către doamna Lidia Vlădescu, 

consultant parlamentar.  

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

finalizării dezbaterilor s-a propus respingerea iniţiativei legislative. Cu 

unanimitate de voturi, propunerea a fost acceptată, iar motivele 

respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a preluat conducerea 

dezbaterilor comisiei, supunând discuţiilor propunerea legislativă pentru 

modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor 

drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei 

Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 - Plx 451/2008. 

Aceasta a fost prezentată de către doamna Monica Rallu Curta, expert 

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

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

iniţiativei legislative. Cu unanimitate de voturi, propunerea a fost 

acceptată, iar motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

  

 Dezbaterile asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii 

nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul 

supravieţuitor - Plx 452/2008 au fost amânate, la solicitarea domnului 

deputat Kerekes Karoly, unul dintre iniţiatori. Propunerea de amânare a 

fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

  

 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.255/2007 pentru 

modificarea Legii nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru 

soţul supravieţuitor - Plx 453/2008 a fost prezentată de către doamna 

Adriana Breazu, expert parlamentar. 

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

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

iniţiativei legislative. Cu unanimitate de voturi, propunerea a fost 

acceptată, iar motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.71/2004 privind acordarea unor facilităţi 

familiilor de pensionari - Plx 454/2008 a fost prezentată de către doamna 

consilier Elena Anghel. 

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

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

iniţiativei legislative. Cu majoritate de voturi (un vot împotrivă), 

propunerea a fost acceptată, iar motivele respingerii se regăsesc în 

raportul comisiei. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.1 din Legea 

nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii - Plx 455/2008 a fost 

prezentată de către doamna consilier Elena Anghel. 
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În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 

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

iniţiativei legislative. Cu unanimitate de voturi, propunerea a fost 

acceptată, iar motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

  

 Propunerea legislativă pentru completarea pct.1 al Art.I din 

Ordonanţa de Urgenţă nr.97/4.X.2007 pentru a se acorda alocaţia de stat 

pentru copii şi elevilor care au împlinit vârsta de 18 ani - Plx 456/2008 a 

fost prezentată de către doamna Sorina Szabo, expert parlamentar. 

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

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

iniţiativei legislative. Cu unanimitate de voturi, propunerea a fost 

acceptată, iar motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 

ocupării forţei de muncă - Plx 457/2008 a fost prezentată de către 

doamna Adriana Breazu, expert parlamentar. 

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

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

iniţiativei legislative. Cu majoritate de voturi (4 voturi împotrivă şi 3 

abţineri), propunerea a fost acceptată, iar motivele respingerii se regăsesc 

în raportul comisiei. 

 

  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.I din 

Ordonanţa de Urgenţă nr.88/2006 pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum şi unele 

măsuri în domeniul cheltuielilor de personal - Plx 459/2008 a fost 

prezentată de către doamna consilier Elena Anghel. 

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

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

iniţiativei legislative. Cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă), 
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propunerea a fost acceptată, iar motivele respingerii se regăsesc în 

raportul comisiei. 

 

 Propunerea legislativă privind modificarea articolului 39 din Legea 

nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 

ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare - Pl-x 

506/2008 a fost prezentată de către doamna Adriana Breazu, expert 

parlamentar. 

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

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

iniţiativei legislative. Cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă), 

propunerea a fost acceptată, iar motivele respingerii se regăsesc în 

raportul comisiei. 

 

 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea articolelor 

276 şi 277 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi 

completările ulterioare - Plx 507/2008 a fost prezentată de către doamna 

Lidia Vlădescu, consultant parlamentar, care precizează că aceasta a fost 

trimisă pentru dezbatere pe fond la 2 comisii, respectiv Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, 

acestea urmând a întocmi un raport comun, nefiind trimisă pentru avizare 

la alte comisii. 

 În cursul discuţiilor s-a propus amânarea dezbaterilor asupra acestei 

propuneri legislative cu o săptămână şi invitarea la dezbateri a 

iniţiatorilor. Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.109/2005 privind 

instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionişti a artiştilor 

interpreţi sau executanţi din România  - Plx 508/2008 a fost prezentată de 

către doamna Monica Rallu Curta, expert parlamentar, care a precizat că 

pentru dezbaterea pe fond a acestei iniţiative este învestită, alături de 

comisia noastră, şi Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în 

masă. De asemenea, a menţionat că mai sunt 2 proiecte de acte 
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normative cu acelaşi obiect de reglementare, transmise pentru dezbateri 

celor două comisii, acestea fiind pe ordinea de zi de azi a Comisiei pentru 

cultură. 

 În cursul discuţiilor s-a propus amânarea dezbaterilor asupra acestei 

propuneri legislative cu o săptămână, pentru ca toate cele trei proiecte să 

fie discutate împreună. Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de 

voturi. 

 

 În ziua de 5 martie 2009, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 9.00 – 12.00, având pe ordinea 

de zi studiu individual asupra proiectelor aflate pe agenda de lucru a 

comisiei din săptămâna 9 – 13 martie 2009. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (19), în zilele de 3 şi 4 

martie 2009 au absentat domnul deputat Marian Sârbu (grup 

parlamentar PSD+PC) – ministru, d-na deputat Cristina-Ancuţa Pocora şi 

d-l deputat Nini Săpunaru (grup parlamentar PNL) – delegaţie. 

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

Deputaţilor, republicat, în ziua de 4 martie 2009, în locul domnului 

deputat Nini Săpunaru (grup parlamentar PNL), a participat domnul 

deputat Daniel Budurescu.  

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, Dan Mircea Popescu, Vasile Silviu Prigoană, Nini Săpunaru şi 

Iulian Vladu – membri. 

  

Din numărul total al membrilor comisiei (19), în ziua de 5 martie 

2009 au absentat domnul deputat Marian Sârbu (grup parlamentar 

PSD+PC) – ministru, d-na deputat Cristina-Ancuţa Pocora şi d-l deputat 

Nini Săpunaru (grup parlamentar PNL) – delegaţie. 

 
17/18 



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, Dan Mircea Popescu, Vasile Silviu Prigoană 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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