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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

PROCES-VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din 9, 10 şi 11 noiembrie 2010 

 

În ziua de 9 noiembrie 2010, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 16.00, având următoarea 

ordine de zi: 

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

nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii - Plx 667/2009 

2. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.63/1993 privind 

alocaţia de stat pentru copii, republicată în M.Of. nr.300 din 7 Mai 

2009 - Plx 670/2009 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

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

Monitorul Oficial nr.300 din 7 mai 2009 - Plx 192/2010 

4. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.135 din 

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

Plx 342/2010 

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională continuă a 

adulţilor, republicată - PLx 429/2010 

6. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de 

asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, 



nr.1074 din 29 noiembrie 2005, cu modificările şi completările 

ulterioare - Plx 292/2010 

7. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii - PLx 426/2010 

8. Proiect de Lege pentru modificarea pct.12 din Ordonanţa Guvernului 

nr.17/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi 

ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul 

sanitar - PLx 430/2010 

9. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.36/2010 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile 

şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate - PLx 384/2010. 

 

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 Ioan Căbulea – Secretar de Stat, Ministerul Administraţiei şi 

Internelor 

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

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

Protecţiei Sociale 

- d-na Ioana Hanganu-Cucu – şef serviciu, Ministerul Finanţelor 

Publice. 

 

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

nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii - Plx 667/2009, 

propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.63/1993 privind alocaţia 

de stat pentru copii, republicată în M.Of. nr.300 din 7 Mai 2009 - Plx 

670/2009 şi propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
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Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată în 

Monitorul Oficial nr.300 din 7 mai 2009 - Plx 192/2010 au fost discutate 

împreună, întrucât au acelaşi obiect de reglementare, respectiv 

modificarea Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, 

republicată, în sensul stabilirii unui nou cuantum al alocaţiei de stat pentru 

copii. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi (6 voturi împotrivă), adoptarea cu amendamente 

propunerii legislative cu nr.Plx 192/2010 şi respingerea iniţiativelor 

legislative cu nr. Plx 667/2009 şi respectiv Plx 670/2009 întrucât 

propunerile nu sunt sustenabile din punct de vedere financiar, iar 

majorarea cuantumului alocaţiei de stat pentru copii este posibilă în 

condiţiile acordării acesteia în funcţie de venitul lunar al familiei.  

 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională continuă a adulţilor, 

republicată - PLx 429/2010 a fost prezentat de către doamna Monica Rallu 

Curta, expert parlamentar, care a precizat că obiectul de reglementare se 

referă la modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.129/2000 

privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, în scopul adaptării cadrului legislativ actual la 

cerinţele societăţii, pentru stimularea furnizorilor de formare profesională, 

în vederea asigurării creşterii rolului şi responsabilităţilor partenerilor 

sociali în formarea profesională continuă, iniţiatorul considerând că la ora 

actuală sistemul de formare profesională este axat pe furnizarea de 

certificate de calificare şi mult mai puţin pe dezvoltarea de competenţe 

care să facă faţă solicitărilor de pe piaţa muncii. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, respingerea proiectului de lege. Motivele respingerii 

se regăsesc în raportul comisiei. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări 
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sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.1074 din 29 

noiembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare - Plx 292/2010 a 

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

precizat că aceasta are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile 

de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 399/2006, cu modificările ulterioare, intervenţiile legislative 

preconizate având drept scop majorarea, de la 126 la 168 de zile 

calendaristice, a concediului pentru sarcină şi lăuzie, perioadă în care 

asiguratele beneficiază şi de indemnizaţie de maternitate.  

De asemenea, domnia sa a precizat că au fost învestite cu 

dezbaterea pe fond a acestei iniţiative legislative două comisii, respectiv 

comisia noastră şi Comisia pentru sănătate şi familie. 

În cadrul discuţiilor s-a propus adoptarea iniţiativei legislative cu 

amendamente. Supusă votului, propunerea a fost acceptată cu majoritate 

de voturi (6 voturi împotrivă), urmând a fi transmis un raport preliminar 

Comisiei pentru sănătate şi familie cu soluţia adoptată de comisia noastră.  

 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - PLx 426/2010 a fost 

prezentat de către domnul Decebal Stănescu, expert parlamentar, care a 

precizat că acesta are ca obiect de reglementare modificarea regimului 

incompatibilităţilor, stabilite prin Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, pentru managerul general din cadrul serviciilor de 

ambulanţă judeţene şi cel al municipiului Bucureşti. 

De asemenea, domnia sa a precizat că au fost învestite cu 

dezbaterea pe fond a acestui proiect de lege două comisii, respectiv 

comisia noastră şi Comisia pentru sănătate şi familie. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, respingerea proiectului de lege, urmând a fi transmis 

un raport preliminar Comisiei pentru sănătate şi familie cu soluţia 

adoptată de comisia noastră. 
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Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.36/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de 

asigurări sociale de sănătate - PLx 384/2010 a fost prezentat de către 

domnul Decebal Stănescu, expert parlamentar, care a precizat că proiectul 

de lege a fost retrimis de către Plenul Camerei Deputaţilor, celor două 

comisii sesizate cu dezbaterea pe fond, respectiv comisia noastră şi 

Comisia pentru sănătate şi familie, urmând a se întocmi un raport comun 

de înlocuire. 

Proiectul de lege a fost prezentat, din partea Guvernului, de către 

Cseke Attila, ministrul sănătăţii. 

În cadrul discuţiilor au fost supuse atenţiei două amendamente, fiind 

acceptate de membrii comisiei cu unanimitate de voturi. Astfel, membrii 

comisiei au hotărât aprobarea proiectului de lege cu amendamente, 

urmând a fi transmis un raport preliminar Comisiei pentru sănătate şi 

familie cu soluţia adoptată de comisia noastră. 

 

Celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi au fost amânate pentru 

şedinţa următoare a comisiei. 

 

În ziua de 10 noiembrie 2010, Comisia pentru muncă şi protecţie 

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

de zi proiectele amânate în şedinţa anterioară. 

 

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 
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- d-l Cristian Roşu – director general, Comisia de Supraveghere a 

Sistemului de Pensii Private 

- d-na Corona Rădulescu – consilier juridic, Comisia de Supraveghere 

a Sistemului de Pensii Private.  

 

Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.135 din 

Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat - Plx 

342/2010 a fost amânată, la solicitarea membrilor comisiei, pentru a 

aştepta punctul de vedere scris al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale. 

 

Proiectul de Lege pentru modificarea pct.12 din Ordonanţa 

Guvernului nr.17/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale 

personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar - 

PLx 430/2010 a fost prezentat de către doamna Lidia Vlădescu, consultant 

parlamentar, care a precizat că obiectul de reglementare în constituie 

modificarea lit.e) a alin.(1) al art.13 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului 

contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr.125/2005, cu modificările şi 

completările ulterioare, în scopul acordării sporului pentru condiţii deosebit 

de periculoase şi personalului care îşi desfăşoară activitatea în laboratoare 

de analize medicale cu serviciu permanent care deservesc structuri de 

primire a urgenţelor, UPU şi CPU. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, respingerea proiectului de lege întrucât, potrivit 

dispoziţiilor art.48 alin.(1) pct.17 din Legea nr.330/2009 privind 

salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale 

personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, 

cu modificările şi completările ulterioare, a fost abrogată, cu excepţia 

art.23, 24, 26-30, 36, 37 şi 411. Astfel, lit.e) a alin.(1) al art.13 asupra 
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căruia se intervine legislativ a fost abrogată, iar proiectul de lege a rămas 

fără obiect. 

Întrucât au fost sesizate două comisii cu dezbaterea pe fond a 

acestui proiect de lege, respectiv comisia noastră şi Comisia pentru 

sănătate şi familie, urmează a fi întocmit un raport comun de respingere, 

deoarece şi Comisia pentru sănătate şi familie a adoptat un raport de 

respingere, cu 12 voturi pentru, un vot împotrivă şi 2 abţineri, transmis 

comisiei noastre în vederea finalizării dezbaterilor. 

 

În ziua de 11 noiembrie 2010, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 9.30, având pe ordinea de 

zi studiu individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda 

de lucru a comisiei. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (22), în zilele de 9, 10 şi 11 

noiembrie 2010 a absentat domnul deputat Ioan-Nelu Botiş (grup 

parlamentar PD-L) – ministru. 

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

Claudia Boghicevici şi Ioan Cindrea – vicepreşedinţi, Adrian Solomon şi 

Kerekes Károly – secretari, Maria Eugenia Barna, Ioan Narcis Chisăliţă, 

Dorel Covaci, Ileana Cristina Dumitrache, Mircea Duşa, Florian-Daniel 

Geantă, Cornel Ghiţă, Ludovic Orban, Cristina-Ancuţa Pocora, Dan-Mircea 

Popescu, Vasile Silviu Prigoană, Nini Săpunaru, Marian Sârbu, Mihaela 

Stoica, Aurelia Vasile, Iulian Vladu. 

 

  

  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Victor Paul Dobre    Adrian Solomon 

 

 

 

 

Întocmit, 
Consultant parlamentar Lidia Ana Vlădescu 
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