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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 9, 10 şi 11 februarie 2010 

 

 

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

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

ordine de zi: 

1. Proiect de Lege privind unele măsuri în domeniul muncii şi asigurărilor 

sociale - PLx 563/2009 (fond) 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2009 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.37/2007 

privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de 

conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi 

utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora - PLx 

598/2009 (fond) 

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

nr.115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

administraţiei publice centrale - PLx 2/2010 (avizare) 

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

nr.2/2010 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea 

aparatului de lucru al Guvernului şi pentru modificarea unor acte 

normative - PLx 14/2010 (avizare). 

 



Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Valentin Mocanu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale  

- d-na Doina Pârcălabu – preşedinte, Casa Naţională de Pensii şi Alte 

Drepturi de Asigurări Sociale  

- d-l Anton Marin – Secretar de Stat, Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii 

- d-l Eduard Ungureanu – consilier, Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii 

- d-l Mihai Vuluga – inspector, Autoritatea Rutieră Română 

- d-l Dantes Bratu - inspector general de stat adj., Inspecţia Muncii 

- d-l Ovidiu Mihaiu – inspector, Inspecţia Muncii 

- d-na Monica Hampu – consilier, Ministerul Finanţelor Publice. 

 

 Proiectul de Lege privind unele măsuri în domeniul muncii şi 

asigurărilor sociale - PLx 563/2009, a fost prezentat de domnul Valentin 

Mocanu, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale, precum şi de doamna Doina Pârcălabu, preşedintele 

Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale. 

 S-a precizat că proiectul de lege are ca obiect reglementarea unor 

măsuri în domeniul muncii şi asigurărilor sociale, prin modificarea unor 

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

drepturi de asigurări sociale, Legea nr.188/1999 privind statutul 

funcţionarilor publici şi Legea nr.53/2003 – Codul muncii, în sensul 

limitării termenelor pentru depunerea cererii de pensionare la casa 

teritorială de pensii în a cărei rază teritorială se află domiciliul asiguratului. 

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

invitaţii. Au fost formulate amendamente, însuşite de membrii comisiei, 

pentru a crea posibilitatea angajatorului de a lua măsurile legale necesare 

în vederea încetării raporturilor de serviciu, respectiv a raporturilor de 
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muncă, la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard de 

pensionare şi a stagiului minim de cotizare, prevăzute de lege. 

 În finalul dezbaterilor s-a propus adoptarea proiectului de lege cu 

amendamente, redate în raportul comisiei. Supusă votului, propunerea de 

adoptare a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.21/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind 

perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale 

conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii 

acestora - PLx 598/2009 a fost prezentat de doamna consilier Elena 

Mesaroş, şef serviciu. 

 Domnia sa a precizat că proiectul de lege are ca obiect de 

reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind 

perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale 

conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii 

acestora, în scopul stipulării clare a faptului că statele membre efectuează 

verificări specifice ale echipamentelor în cadrul controalelor rutiere şi al 

controalelor la sediul întreprinderilor/operatorilor de transport rutier. 

Pentru a asigura eficienţa acestor controale, este necesar să se definească 

mai precis echipamentul standard care urmează să fie pus la dispoziţia 

agenţilor de control, pentru a putea detecta dispozitivele utilizate pentru 

manipularea/fraudarea tahografelor digitale şi a datelor acestora.  

 Totodată, se are în vedere clasificarea armonizată a încălcărilor în 

domeniul legislaţiei sociale în scopul asigurării unei baze comune pentru 

sistemele de clasificare în funcţie de gradul de risc, clasificarea încălcărilor 

făcându-se în funcţie de gravitatea acestora şi de eventualele consecinţe 

pentru siguranţa traficului, precum şi de posibilitatea de control a 

respectării legislaţiei de către conducătorul auto sau întreprindere. 

 De asemenea, s-a precizat că prezenta ordonanţă are ca obiectiv 

transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor Directivelor 2009/4/CE 
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şi 2009/5/CE. 

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

invitaţii. Au fost formulate amendamente, însuşite de membrii comisiei cu 

majoritate de voturi (3 abţineri).  

 În finalul dezbaterilor s-a propus adoptarea proiectului de lege cu 

amendamente, redate în raportul comisiei. Supusă votului, propunerea de 

adoptare a fost acceptată cu 17 voturi pentru şi 3 abţineri. 

 

 Dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.115/2009 privind stabilirea unor măsuri de 

reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale - PLx 2/2010 şi a 

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.2/2010 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea 

aparatului de lucru al Guvernului şi pentru modificarea unor acte 

normative - PLx 14/2010 au fost amânate, întrucât la dezbateri nu au fost 

prezenţi reprezentanţii Secretariatului General al Guvernului. 

 

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

socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 10.00, având următoarea 

ordine de zi: 

1. Întâlnirea membrilor comisiei cu reprezentanţii Autorităţii de 

Management pentru POS DRU 

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

nr.151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 

personalului din învăţământ - PLx 199/2009 (fond) 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.19 din 

17 martie 2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 

asigurări sociale - Plx 552/2009 (fond) 

4. Propunere legislativă privind eliminarea pensiilor speciale – Plx 554/2009 

(avizare) 
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5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al 

României - Plx 711/2009 (avizare) 

6. Diverse. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Cosmin Meleca – director, Autorităţii de Management pentru 

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 

- d-l Sorin Daniel Ardelean – consilier al ministrului muncii, familiei şi 

protecţiei sociale 

- d-na Oana Badea – Secretar de Stat, Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului 

- d-l Valentin Mocanu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale  

- d-na Georgeta Jugănaru – şef serviciu, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale  

- d-l Nicu Popescu - şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice 

- d-na Elena Şerbănescu – consilier, Ministerul Afacerilor Externe 

- d-l Floricel Mocanu – şef serviciu, Ministerul Afacerilor Externe. 

 
 Dezbaterile au început cu întâlnirea membrilor comisiei cu 

reprezentanţii Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional 

Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane.  

 Domnul Cosmin Meleca, director în cadrul AMPOSDRU, a făcut o 

scurtă prezentare a acestei autorităţi, precizând că ea face parte din 

sistemul instituţional desemnat pentru gestionarea fondurilor europene în 

România. Domnia sa a prezentat sistemul de implementare care a fost 

gândit şi aprobat pentru POSDRU România. Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale a fost desemnat ca şi Autoritate de Management pentru 

acest program, respectiv entitatea responsabilă în România pentru 

implementarea programului.  
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 Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane este o structură a Ministerului Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale înfiinţată în baza HG 497/2004  privind 

stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea şi 

gestionarea instrumentelor structurale.  

 AMPOSDRU gestionează procesele de pregătire, implementare şi 

monitorizare a intervenţiilor FSE, în cadrul POS DRU. În acest sens, 

AMPOSDRU a desemnat 11 Organisme Intermediare (respectiv 8 

Organisme Intermediare Regionale aflate în subordinea MMFPS, câte un 

organism la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, la 

Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic şi la 

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă) cărora, pe baza 

competenţelor specifice în domeniul dezvoltării resurselor umane şi a 

experienţei în gestionarea asistenţei financiare nerambursabile, le-a 

delegat implementarea anumitor domenii majore de intervenţie din cadrul 

POS DRU. Totodată, urmează a fi desemnate prin licitaţie publică 

internaţională încă două Organisme Intermediare cu statut de ONG.  

 În 2007 au fost lansate primele proiecte pentru POSDRU. Există 

două paliere pentru proiecte – unul cu sume cuprinse între 50.000 şi 

500.000 de euro, care au impact regional şi altele, denumite “proiecte 

strategice”, cu valoare cuprinsă între 500.000 şi 5 milioane de euro, care 

trebuie să fie multiregionale, naţionale sau sectoriale. 

 Au fost lansate proiecte cu alocări financiare de aprox. 2,5 miliarde 

de euro, valoarea totală a programului fiind de 4,3 miliarde de euro. 

 Au fost depuse cca. 6000 de proiecte, valoarea totală solicitată de 

beneficiari depăşind cu mult valoarea programului. Avem 620 de proiecte 

în implementare, urmând a fi semnate în viitorul apropiat încă 1200 de 

contracte. 

 Domnul director Cosmin Meleca prezintă procedura de selectare a 

proiectelor şi procedura de implementare, precum şi problemele legate de 

implementare.  

 Domnul Sorin Ardelean, consilier al ministrului muncii, familiei şi 

protecţiei sociale menţionează că sunt înregistrate şi unele blocaje. 
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Problemele au fost împărţite în trei paliere – probleme legate de 

implementarea proiectelor, probleme întâmpinate de beneficiari, legate de 

recuperarea TVA-ului şi probleme legate de funcţionarii publici, de ordin 

tehnic. Domnia sa a mai precizat că există şi probleme cu armonizarea 

platformelor informatice. 

 Domnul deputat Dan Mircea Popescu apreciază că sunt utile datele 

prezentate, însă prezentarea a fost făcută din punctul de vedere al 

executivului. Domnia sa considerăcă punctul celălalt de vedere, al unui 

parlamentar, ar fi următorul: dincolo de câte contracte, de ce sume, de ce 

greutăţi, ar trebui să avem o evaluare la ce ajută astfel de proiecte. “Sunt 

o grămadă de bani europeni, se dovedesc eficienţi banii aceştia? 

Principalele probleme sunt: discrepanţele dintre rural şi urban, 

discrepanţele dintre regiuni. Aceste discrepanţe, în loc să se estompeze, 

se adâncesc. Aş vrea să ne arătaţi eficienţa cheltuirii acestor bani: că 

aceste discrepanţe se estompează, că forţa de muncă din România devine 

mai calificată, că o persoană pe care o dau afară, datorită acestor bani are 

imediat posibilitatea să-şi găsească alt job.” 

 Domnul deputat Ioan-Nelu Botiş, vicepreşedinte al comisiei, 

apreciază că “nu suntem la un simpozion despre fonduri europene” şi ar 

vrea să i se răspundă foarte clar la câteva întrebări: 

- “la 70 milioane, din total program 4,2 miliarde euro, aveţi o rată de 

absorbţie de 1,8%. Media pe ţară este de 10%. Cum vă catalogaţi 

eficienţa în ceea ce priveşte absorbţia pe POSDRU?” 

- aveţi plăţi întârziate pe proiecte, unele de 3-4 luni. Sunt oameni care 

trăiesc doar din aceşti bani. Câte contracte semnate aveţi, în ce 

valoare, câte sunt în aşteptare şi ce plăţi efectuate aveţi până la 

această oră?  

- de ce aveţi un timp de întârziere foarte mare între momentul câştigării 

proiectului şi semnarea contractului? Sunt proiecte câştigate şi 

contractele nu sunt semnate de aprox. 6-7 luni. 

- în ceea ce priveşte ANOFM, aş vrea să ştiu câte proiecte strategice 

aveţi şi care sunt. Aş vrea să vă spun de ce există o reticenţă din 

partea funcţionarilor: în general, o companie care face consultanţă 
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poate să câştige până la 10%, ca rată de succes, din valoarea 

proiectului. Funcţionarii sunt plătiţi cu salariile lor normale, din cadrul 

autorităţii din care fac parte. Poată că ar trebui să găsim o soluţie, să 

stimulăm participarea lor, cu o rată de succes din proiect, astfel încât 

să fie stimulaţi să participe şi să lucreze la proiect. 

- aş vrea să mai ştiu dacă la ora actuală, pe parteneriate, aţi dezvoltat 

vreun proiect. 

 Am să vă rog să-mi transmiteţi răspunsurile şi în scris, punctual la 

întrebările puse. 

 Domnul deputat Cornel Ghiţă consideră că acest domeniu este total 

lipsit de transparenţă şi cu foarte mare greutate ajungi să obţii informaţii 

despre ce se întâmplă. Sunt oameni care nu înţeleg şi nu pot să afle de ce 

proiectul lor, care a fost aprobat, nu intră la semnare şi la finanţare. 

 Domnul director Cosmin Meleca a precizat că nu are toate datele 

pentru a răspunde acum şi doreşte să răspundă în scris celor solicitate. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre mulţumeşte invitaţilor pentru 

participare şi propune continuarea dezbaterilor cu proiectele înscrise pe 

ordinea de zi. 

 

 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 

2008 personalului din învăţământ - PLx 199/2009 a fost prezentat de 

doamna Oana Badea, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi Sportului, care precizează că Guvernul susţine 

prezenta ordonanţă, cu eliminarea prevederilor declarate 

neconstituţionale. 

 Domnul deputat Dan Mircea Popescu propune respingerea 

ordonanţei de urgenţă, întrucât legea dispune numai pentru viitor. 

Ordonanţa de urgenţă şi-a produs efectele şi mai mult, este abrogată prin 

Legea nr.330/2009 de la 1 ianuarie 2010. 

 Doamna deputat Maria Barna se raliază la propunerea anterioară, 

considerând că altfel intrăm în contradicţie cu nişte hotărâri judecătoreşti. 
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 Domnul deputat Ioan-Nelu Botiş susţine punctul de vedere exprimat 

de doamna Secretar de Stat Oana Badea. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre propune trecerea la dezbaterea 

pe articole. Se propun a fi abrogate prevederile declarate neconstituţionale 

prin deciziile Curţii Constituţionale. 

 Astfel, au fost aduse amendamente, aprobate de membrii comisiei. 

În finalul dezbaterii s-a propus întocmirea unui raport preliminar şi 

transmiterea lui Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, 

comisie care a fost învestită cu dezbaterea pe fond alături de comisia 

noastră, urmând ca întocmirea raportului comun să fie făcută după 

dezbaterea proiectului de lege şi în cadrul acestei comisii. 

 Amendamentele se regăsesc în raportul preliminar, care a fost 

adoptat cu 17 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi o abţinere. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.19 

din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 

asigurări sociale – Plx 552/2009 a fost prezentată de doamna Elena 

Anghel, consilier parlamentar, care a precizat că iniţiativa are ca obiect de 

reglementare completarea art.20 alin.(1) din Legea nr.19/2000 privind 

sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare, în sensul introducerii în categoria 

locurilor de muncă în condiţii speciale, a unităţilor din cadrul S.C. 

Hidroconstrucţia S.A. pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în 

subteran. 

 Domnul Valentin Mocanu, Secretar de Stat în cadrul Ministerului 

Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, a precizat că nu se susţine 

promovarea acestei iniţiative legislative întrucât personalul care îşi 

desfăşoară activitatea în subteran, din cadrul unităţilor din S.C. 

Hidroconstrucţia S.A., beneficiază de prevederile art.20 alin.(2) din Legea 

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

sociale, cu modificările şi completările ulterioare. Aceste dispoziţii 

precizează că „alte locuri de muncă în condiţii speciale decât cele 

prevăzute la alin.(1) pot fi stabilite numai prin lege”. În temeiul acestei 
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prevederi a fost elaborată Legea nr.226/2006 privind încadrarea unor 

locuri de muncă în condiţii speciale, unde în anexa nr.1, locurile de muncă 

la care face referire iniţiatorul se află cuprinse la pct.3 - „activitatea 

desfăşurată în subteran la construcţii hidrotehnice de tuneluri de galerii 

precum şi de centrale electrice subterane, la exploatări din cariere prin 

tuneluri şi galerii”. Totodată, trebuie menţionat şi faptul că unitatea a 

obţinut avizul în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului 

nr.1025/2003 privind metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor 

în locuri de muncă în condiţii speciale, iar „Societatea Comercială 

Hidroconstrucţia S.A” este menţionată la pct.40 din anexa nr.2 la Legea 

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

 De asemenea, domnul Secretar de Stat Valentin Mocanu a precizat 

că un alt motiv pentru care nu se susţine această iniţiativă legislativă este 

acela că noua lege privind pensiile publice reglementează locurile de 

muncă în condiţii speciale. 

 Domnul deputat Ioan-Nelu Botiş propune respingerea acestei 

iniţiative legislative şi reţinerea soluţiilor propuse de iniţiator la dezbaterea 

noii legi privind pensionarea. 

 Propunerile sunt acceptate cu unanimitate de voturi. 

 

Propunerea legislativă privind eliminarea pensiilor speciale – Plx 

554/2009 a fost prezentată de doamna consilier Elena Mesaroş, şef 

serviciu. Domnia sa a precizat că obiectul de reglementare se referă la 

acordarea pensiei pentru limită de vârstă, a pensiei anticipate, a pensiei 

anticipate parţiale, a pensiei de invaliditate şi a pensiei de urmaş din 

sistemul public exclusiv potrivit prevederilor Legii nr.19/2000 privind 

sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Totodată, prin proiect se preconizează ca toate normele legale ce 

instituie, prin excepţie de la prevederile Legii nr.19/2000, un regim diferit 

pentru acordarea acestor pensii, să fie abrogate. 

 Domnul Secretar de Stat Valentin Mocanu a precizat că nu se 

susţine promovarea acestei iniţiative legislative întrucât referirea, în titlu, 

 
10/13 



la pensiile speciale este inadecvată, deoarece pensiile vizate sunt 

denumite în legile speciale în materie şi în reglementarea-cadru, Legea 

nr.19/2000, pensii de serviciu, şi au regimul unor pensii din sisteme 

neintegrate sistemului public de pensii. De asemenea, pensia pentru limită 

de vârstă, pensia anticipată, pensia anticipată parţială, pensia de 

invaliditate şi pensia de urmaş din sistemul public au fost şi sunt calculate 

şi acordate exclusiv în baza prevederilor Legii nr.19/2000, soluţia 

legislativă propusă pentru art.1 neschimbând cu nimic cadrul legislativ 

aplicabil acestor categorii de pensii din sistemul public. 

 Totodată, s-a precizat că nu sunt respectate normele de tehnică 

legislativă, textul propunerii legislative fiind foarte evaziv, iar textul 

propus la art.2 nu menţionează expres, cu toate elementele de 

identificare, normele din actele normative care se propun a fi abrogate şi 

care instituie, prin excepţie de la prevederile Legii nr.19/2000, un regim 

diferit pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensiei anticipate, 

pensiei anticipate parţiale, pensiei de invaliditate şi pensiei de urmaş. Or, 

această cerinţă este obligatorie în cazul abrogărilor, potrivit Legii 

nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Doamna deputat Maria Barna propune amânarea dezbaterilor şi 

discutarea iniţiativei legislative împreună cu legea unitară privind pensiile 

publice. 

 Domnul deputat Ioan-Nelu Botiş propune respingerea iniţiativei 

legislative întrucât soluţia de bază, respectiv eliminarea pensiilor speciale, 

este cuprinsă în noul text al legii unitare privind pensiile publice. 

 Supuse votului, propunerea de amânare a fost respinsă cu majoritate 

de voturi (4 voturi pentru amânare), iar propunerea de respingere a 

iniţiativei legislative a fost acceptată, cu 16 voturi pentru şi 4 voturi 

împotrivă. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României – 
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Plx 711/2009 a fost prezentată de doamna Elena Anghel, consilier 

parlamentar.  

 Doamna Elena Şerbănescu, consilier în cadrul Ministerului Afacerilor 

Externe, a menţionat că anumite prevederi din cuprinsul propunerii 

legislative care vizează sistemul de grade diplomatice nu corespunde 

practicii internaţionale. Domnia sa apreciază că, având în vedere 

modalitatea de admitere şi promovare în sistemul diplomatic, există riscul 

ca prin procedeele propuse să se diminueze gradul predictibilităţii carierei 

diplomatice sau să scadă nivelul criteriilor de competenţă. 

Doamna consilier Elena Anghel a precizat că iniţiativa legislativă este 

la comisia noastră pentru avizare, comisia sesizată cu dezbaterea pe fond 

fiind Comisia pentru politică externă. De asemenea, a menţionat că în 

cadrul dezbaterilor din comisia de fond, iniţiatorii au precizat că nu mai 

susţin promovarea acestei iniţiative legislative, membrii acestei comisii 

hotărând adoptarea unui raport de respingere. 

Având în vedere cele prezentate, domnul preşedinte Victor Paul 

Dobre a propus avizarea negativă a iniţiativei legislative, propunere 

acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

 La punctul 6 al ordinii de zi, Diverse, domnul preşedinte Victor Paul 

Dobre i-a informat pe membrii comisiei că în perioada 1 - 4 martie 2010 

va avea loc o vizită oficială în România a unei delegaţii a Comisiei pentru 

politică socială din Camera Deputaţilor a Republicii Cehe. Vicepreşedintele 

acestei comisii, respectiv domnul David Kafka, care este şi conducătorul 

delegaţiei, şi-a manifestat dorinţa de a se întâlni cu membrii comisiei 

noastre în data de 2 martie 2010. 

 Întâlnirea cu delegaţia cehă va avea loc începând cu ora 9.30, iar la 

ora 13.30 va fi un dejun oficial, oferit de partea română. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a precizat că în cursul 

săptămânii viitoare trebuie stabilită delegaţia din partea comisiei noastre, 

pentru a participa la aceste două întâlniri. 
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În ziua de 11 februarie 2010, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de studiu individual 

asupra proiectelor de legi şi propunerilor legislative aflate pe agenda de 

lucru a comisiei. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (20), în zilele de 9, 10 şi 11 

februarie 2010 au fost prezenţi la lucrări toţi membrii comisiei: Victor Paul 

Dobre – preşedinte, Ioan-Nelu Botiş şi Ioan Cindrea – vicepreşedinţi, 

Adrian Solomon şi Kerekes Károly – secretari, Maria Eugenia Barna, 

Claudia Boghicevici, Ioan Narcis Chisăliţă, Dorel Covaci, Ioan Damian, 

Cristina Elena Dobre, Florian-Daniel Geantă, Cornel Ghiţă, Ludovic Orban, 

Cristina-Ancuţa Pocora, Dan-Mircea Popescu, Vasile Silviu Prigoană, Nini 

Săpunaru, Marian Sârbu, Iulian Vladu – membri. 

 

 

  VICEPREŞEDINTE,   SECRETAR, 

Ioan Cindrea     Adrian Solomon 

 

 

 

 

 

 

Şef serviciu,  
Consilier parlamentar Elena Mesaroş 

 Întocmit, 
 Consultant parlamentar Lidia Ana Vlădescu 
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