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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 

PROCES  VERBAL 

al şedinţelor comisiei din 10, 11 şi 12 februarie 2009 

 

În ziua de 10 februarie 2009 la lucrările comisiei au fost prezenţi 

18 deputaţi, lipsind 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 

Kerekes Károly – 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, Iulian Vladu – membri. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Victor Paul 

Dobre, preşedintele comisiei. 

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

zi: 

 FOND 
1. Informare privind stadiul rapoartelor asupra unui proiect de lege 

(PLx 185/2008) şi a unei propuneri legislative (Plx 323/2008), 

comune cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

2. 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 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.83/2008 pentru modificarea şi completarea 



prevederilor Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte 

drepturi de asigurări sociale  - plx 650/2008 

4. 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 salarizat prin legi speciale şi a Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.19/2003 privind consilierii pentru afaceri 

europene plx 651/2008 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.100/2008 pentru completarea Legii nr.19/2000 

privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 

plx 667/2008 

 
 AVIZARE  

6. Propunere legislativă privind emiterea, acordarea şi utilizarea de 

tichete pentru stimularea utilizării tehnologiei informaţiei – PLX 

499/2008  

7. Propunere legislativă privind Statutul personalului aeronautic 

nenavigant tehnic din aviaţia civilă din România – PLX 525/2008  

8. Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie 

a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007, precum şi a 

contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru 

şomaj pe anul 2007 – PLX 546/2008  

9. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la 

nivelul unor operatori economici PLX 558/2008  
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10.Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.188 

din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici PLX 

562/2008  

11.Propunere legislativă de modificare a Legii nr.188(r2)/1999 privind 

Statutul funcţionarilor publici – PLX 574/2008 

12.Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind 

Statutul funcţionarilor publici – PLX 577/2008 

13.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată – PLX 

585/2008  

 

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 

 domnul Florea Cristian – şef serviciu, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale 

 domnul Demeter Andras Istvan – consilier personal al ministrului  

Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional 

 doamna Doina Ilie - director general, Ministerul Finanţelor Publice 

 doamna Elena Ianda - director general, Ministerul Finanţelor Publice 

 domnul Dragoş Doroş – consilier, Ministerul Finanţelor Publice 

 domnul Adrian Cristian Ilie - consilier superior, Ministerul Finanţelor 

Publice 

 domnul Marin Pătuleanu - consilier personal al ministrului 

Administraţiei şi Internelor 

 domnul Andrei Săvulescu - consilier al ministrului Comunicaţiilor şi 

Societăţii Informaţionale. 

 Dezbaterile au început cu propunerea legislativă privind modificarea 

şi completarea Legii nr.188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici - PLX 562/2008.  
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 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a dat cuvântul domnului Marin  

Pătuleanu, consilier personal al ministrului Administraţiei şi Internelor, 

care prezintă propunerea legislativă. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a întrebat dacă sunt intervenţii 

sau întrebări şi propune să se dea un aviz negativ. Propunerea a fost 

acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă de modificare a Legii nr.188(r2)/1999 privind 

Statutul funcţionarilor publici – Plx 574/2008 a fost prezentată de către 

domnul Marin Pătuleanu, consilier personal al ministrului Administraţiei şi 

Internelor. Acesta a precizat că prin propunerea legislativă se solicită 

modificarea art.34 alin.(2) şi (3), precum şi ale art.94 alin.(1) lit.a) din 

Legea nr. 188/1999, în sensul eliminării dispoziţiilor care condiţionează 

posibilitatea funcţionarilor publici de conducere de a candida şi de a fi 

numiţi în funcţii de demnitate publică, de încetare a raporturilor de 

serviciu ale acestora.  

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a întrebat dacă sunt intervenţii 

sau întrebări şi propune să se dea un aviz negativ. Propunerea a fost 

acceptată cu unanimitate de voturi. 

  

 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind 

Statutul funcţionarilor publici – Plx 577/2008. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a dat cuvântul domnului Marin  

Pătuleanu, consilier personal al ministrului Administraţiei şi Internelor. Prin 

această propunere legislativă se solicită abrogarea dispoziţiei legale pe 

baza cărora raportul de serviciu al funcţionarului public se suspendă de 

drept când acesta a fost trimis în judecată, pentru săvârşirea unei 

infracţiuni.  

 Domnul deputat Ioan-Nelu Botiş a întrebat dacă în anul 2009 se are 

în intenţie a se schimba Legea nr.188/1999 şi dacă da care sunt 

priorităţile acestei legi. 

 Domnul Marin Pătuleanu a răspuns că nu ştie de o asemenea 

propunere de schimbare a Legii nr. 188/1999. 
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 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a întrebat dacă mai sunt 

intervenţii sau întrebări şi propune să se dea un aviz negativ. Propunerea 

a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată – Plx 

585/2008.  

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a dat cuvântul domnului Marin  

Pătuleanu, consilier personal al ministrului Administraţiei şi Internelor. Prin 

această propunere legislativă se solicită modificarea prevederilor Legii 

nr.188/1999 în sensul eliminării dintre atribuţiile Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici a celei referitoare la avizarea şi monitorizarea 

recrutării şi promovării pentru funcţiile publice pentru care nu se 

organizează concurs, acordarea de drepturi salariale şi prime conform 

prevederilor din contractul colectiv de muncă.  

 S-a alăturat dezbaterilor şi domnul Andras Szakal, preşedintele 

Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. Domnia sa a răspuns întrebării 

puse de domnul deputat Ioan Nelu Botiş, care a dorit să ştie dacă A.N.F.P. 

are în vedere modificarea şi schimbarea Legii nr.188/1999. Domnul 

preşedinte al agenţiei a răspuns că nu are cunoştinţă de o asemenea 

intervenţie asupra Legii nr.188/1999 în acest moment, dar că se are în 

vedere modificarea şi completarea acestei legi, cel mai probabil în cursul 

anului 2010. 

  Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a întrebat dacă mai sunt 

intervenţii sau întrebări şi propune să se dea un aviz negativ. Propunerea 

a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

 În continuare s-a trecut la dezbaterea primului punct de pe ordinea 

de zi, informare privind stadiul rapoartelor asupra unui proiect de lege 

(PLx 185/2008) şi a unei propuneri legislative (Plx 323/2008), comune cu 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. Aceasta a fost 

prezentată de către doamna Lidia Vlădescu, consultant. 
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 Obiectul de reglementare îl constituie modificarea Legii nr.220/2007. 

Astfel, se precizează că prin iniţiativa legislativă cu PLx 185/2008 se 

propune majorarea valorii coeficientului de multiplicare pentru stabilirea 

salariilor de bază la toate categoriile de personal didactic prevăzut de O.G. 

nr.11/2007, începând cu 1 ianuarie 2008, la 400 de lei, iar prin iniţiativa 

legislativă cu Plx 323/2008 se propune indexarea cu 100% a salariilor de 

bază pentru personalul didactic şi auxiliar din învăţământ prevăzut de O.G. 

nr.11/2007, începând cu data de 1 decembrie 2008. 

 De asemenea, se precizează că ambele proiecte au fost dezbătute 

de Comisia pentru muncă şi protecţie socială în şedinţa din 26 august 

2008, iar membrii acesteia au hotărât respingerea lor, întrucât la data de 

31 decembrie 2007 a expirat valabilitatea prevederilor Ordonanţei 

Guvernului nr.11/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr.220/2007, deoarece este un act normativ cu aplicabilitate determinată 

(act normativ temporar), creşterile salariale având ca perioadă de 

referinţă numai anul 2007. 

 Potrivit practicii constante în materie de salarizare, în fiecare an 

calendaristic s-au adoptat acte normative referitoare la creşterile salariale 

pentru personalul din sectorul bugetar, cât şi pentru personalul salarizat în 

baza unor legi speciale.  

 Ca urmare, în anul 2008 salarizarea personalului din învăţământ s-a 

efectuat în temeiul Ordonanţei Guvernului nr.15/2008, aprobată cu 

modificări prin Legea nr.221/2008. Deoarece între aceste modificări se 

regăseşte şi majorarea la 400 de lei a valorii coeficientului de multiplicare, 

atât proiectul de lege cât şi propunerea legislativă, rămân fără obiect.  

 Raportul preliminar a fost trimis Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, 

tineret şi sport în data de 2 septembrie 2008, urmând ca această comisie 

să dezbată pe fond atât textul proiectelor, cât şi soluţia adoptată de 

comisia noastră.  

 Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a dezbătut cele 

două proiecte în şedinţa din 27 ianuarie 2009, adoptând soluţia comisiei 

noastre, respectiv de respingere a celor două proiecte. Ca urmare, va fi 

întocmit câte un raport comun de respingere. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre supune plenului comisiei 

soluţia adoptată, respectiv respingerea iniţiativelor legislative. Propunerea 

a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 
6/17 



 

 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 Demeter 

Andras Istvan, care a arătat că acest demers legislativ are un caracter 

reparatoriu şi că ar veni în sprijinul acelor angajaţi din cadrul muzeelor şi 

bibliotecilor care, deşi au studii postliceale, sunt salarizaţi la nivel de 

absolvenţi de liceu. Numărul celor care vor beneficia de aceasta este de 6 

- 7 persoane. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a precizat că Senatul a respins 

această propunere legislativă, iar Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi a Camerei Deputaţilor a dat un aviz negativ.  

 Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a avizat 

favorabil această propunere legislativă, motivând că în muzee şi biblioteci, 

în absenţa unor specialişti cu studii superioare, sunt angajate persoane cu 

studii medii care ulterior sunt trimise la cursuri de calificare pentru 

funcţiile de conservator sau bibliotecar. Cursurile sunt organizate de 

Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, prin Centrul de 

Pregătire Profesională în Cultură, iar absolvenţii primesc o diplomă însă nu 

sunt consideraţi, în prezent, ca având studii postliceale, neputând 

beneficia de un alt nivel de încadrare. 

 Domnul deputat Nini Săpunaru a întrebat de unde se iau aceşti 

specialişti dacă este nevoie de ei. 

 Domnul Demeter Andras Istvan a răspuns că trebuie să ne 

profesionalizăm urmând ca în timp pe funcţia de conservator să fie 

angajate persoane  cu studii superioare. 

 Domnul deputat Ioan-Nelu Botiş a spus că trebuie aşteptată Legea 

salarizării unice şi propune respingerea acestei iniţiative legislative. 

 Domnul deputat Ioan Cindrea spune că există salarizare pentru 

studii medii şi superioare şi propune amânarea cu o săptămână a 

discuţiilor. 

 Şi domnul deputat Dan Mircea Popescu propune o amânare. 
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  Domnul Ion Gibescu spune că problema este cunoscută încă de anul 

trecut şi că diferenţa la salariu ar fi de 3-4% faţă de cei cu studii medii. 

 Totodată, precizează că ministerul nu susţine adoptarea acestei 

iniţiative legislative, întrucât învăţământul postliceal de stat se 

organizează de Ministerul Educaţiei, în conformitate cu prevederile Legii 

învăţământului nr.84/1995, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, la propunerea autorităţilor administraţiei publice locale sau la 

cererea operatorilor economici şi a altor instituţii interesate. Din analiza 

nomenclatoarelor calificărilor profesionale a reieşit că acestea nu includ 

calificarea profesională de conservator a bunurilor culturale.  

 Întrucât nu există unităţi de învăţământ postliceale care să asigure 

însuşirea cunoştinţelor, a abilităţilor practice şi dobândirea unor 

competenţe privind desfăşurarea activităţii de conservare a bunurilor 

culturale, propunerea privind introducerea funcţiei de conservator cu studii 

postliceale nu are aplicabilitate practică. 

 Având în vedere aceste aspecte, domnul preşedinte Victor Paul 

Dobre propune două variante şi anume: amânarea pentru două săptămâni 

a propunerii legislative şi solicitarea unui punct de vedere oficial al 

Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, prin prezenţa la 

dezbateri a unui Secretar de Stat sau intrarea în dezbaterea pe text. 

 A supus la vot prima variantă, respectiv amânarea dezbaterilor. 

Aceasta a fost acceptată cu majoritate de voturi, înregistrându-se 5 voturi 

împotrivă şi o abţinere. 

 

 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.83/2008 pentru modificarea şi completarea prevederilor 

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

asigurări sociale - plx 650/2008 a fost prezentat de către doamna Elena 

Anghel, consilier parlamentar, care precizează că obiectul de reglementare 

îl constituie modificarea şi completarea Legii nr.19/2000, în scopul 

deţinerii de către Casa Naţională de Pensii şi alte drepturi de asigurări 

sociale, pe lângă codul numeric personal şi a informaţiilor privind date de 
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stare civilă ale persoanelor asigurate în sistem sau pentru care legislaţia în 

vigoare prevede efectuarea unor prestaţii. 

 Doamna Georgeta Jugănaru, director la Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale precizează că ministerul susţine adoptarea Ordonanţei 

de urgenţă nr.83/2008 în forma prezentată, această reglementare fiind 

necesară deoarece drepturile băneşti, obligaţiile de plată, precum şi alte 

beneficii ce derivă din calitatea de asigurat sau pensionar al sistemului se 

achită sau, după caz, se comunică la domiciliu. De asemenea, s-a avut în 

vedere faptul că unele prestaţii se efectuează către mandatar, tutore sau 

curator, titularii fiind în cea mai mare parte minori, pentru care în baza de 

date a sistemului public de pensii nu există datele de identificare. În lipsa 

acestor date există situaţii de natură a genera imposibilitatea efectuării 

plăţilor şi a întocmirii evidenţelor drepturilor şi obligaţiilor, precum şi riscul 

de a efectua plăţi fără temei, cu efecte negative atât asupra beneficiarilor, 

cât şi asupra bugetului.. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre propune ca denumirile 

instituţiilor din cuprinsul textului să fie actualizate.  

 De asemenea, propune modificarea titlului legii adoptate de senat şi 

a articolului unic, pentru respectarea normelor de tehnică legislativă şi 

corelare cu titlul ordonanţei de urgenţă publicat în Monitorul Oficial al 

României. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre supune votului plenului 

comisiei amendamentele, iar în final proiectul de Lege în ansamblu, 

acestea fiind acceptate cu unanimitate de voturi. Amendamentele se 

regăsesc în raportul comisiei. 

 

 În continuare s-a trecut la dezbaterea proiectului 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 
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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 651/2008. 

 Domnul director Ion Gibescu spune că prin ordonanţa de urgenţă s-a 

reglementat salarizarea consilierilor de afaceri europene. 

 Doamna Elena Mesaroş, şef serviciu, a prezentat acest proiect de 

lege precizând că există avize favorabile de la Comisia juridică, de 

diciplină şi imunităţi şi de la Comisia pentru administraţie publică, 

amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, iar punctul de vedere al noului 

Guvern este pozitiv. 

 Domnul deputat Dan Mircea Popescu a întrebat care este numărul 

acestor consilieri. 

 Domnul Ion Gibescu a precizat că numărul acestora este cam de 400 

persoane. 

 Domnul deputat Ioan Nelu Botiş a întrebat ce presupune adecvarea 

la cerinţele postului.  

 Domnul Ion Gibescu a precizat că această prevedere va funcţiona 

din anul 2012, iar adecvarea la cerinţele postului presupune o evaluare 

anuală a personalului contractual. 

 Domnul deputat Ioan Nelu Botiş propune amânarea dezbaterilor şi 

prezenţa unui Secretar de Stat din Ministerul Finanţelor Publice pentru 

discutarea acestui proiect de lege, propunere la care se raliază atât 

domnul deputat Nini Săpunaru, cât şi doamna deputat Cristina-Ancuţa 

Pocora.  

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre supune la vot plenului comisiei 

amânarea cu două săptămâni a dezbaterilor acestei ordonanţe şi 

solicitarea prezenţei unui Secretar de Stat pentru o poziţie clară a 

Ministerului Finanţelor Publice şi cu precizări privind eventuale influenţe 

financiare. Propunerea de amânare a fost acceptată cu unanimitate de 

voturi. 
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 În continuare s-a trecut la dezbaterea proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.100/2008 pentru 

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

drepturi de asigurări sociale - plx 667/2008. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre supune la vot plenului comisiei 

amânarea discutării acestui proiect de lege până la învestirea comisiei cu 

dezbaterea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.209/2008, aflată în 

procedură legislativă, pentru a fi discutate împreună, având acelaşi obiect 

de reglementare. Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă privind emiterea, acordarea şi utilizarea de 

tichete pentru stimularea utilizării tehnologiei informaţiei – Plx 499/2008 

este prezentată de către domnul Andrei Săvulescu - consilier personal al 

ministrului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, care precizează că 

ministerul susţine integral acest proiect. 

 Doamna deputat Cristina-Ancuţa Pocora precizează că există totuşi 

un punct de vedere negativ al Guvernului, iar domnul preşedinte Victor 

Paul Dobre apreciază că dezbaterea asupra oportunităţii acestui proiect să 

fie făcută la comisiile sesizate pe fond şi propune acordarea unui aviz 

negativ. Propunerea a fost acceptată cu majoritate de voturi, 

înregistrându-se o abţinere. 

 

 Propunerea legislativă privind Statutul personalului aeronautic 

nenavigant tehnic din aviaţia civilă din România – Plx 525/2008 a fost 

prezentată de către domnul Decebal Stănescu, expert parlamentar.  

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare stabilirea 

regimului juridic al personalului tehnic din aviaţia civilă, activităţile tehnice 

îndeplinite, categoriile de personal aeronautic din aviaţia civilă din 

România, precum şi drepturile şi obligaţiile acestuia indiferent de forma de 

proprietate a angajatorului, din perspectiva necesităţii de a asigura 

exploatarea corectă a tehnicii de aviaţie şi menţinerea acesteia în condiţii 
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de disponibilitate, în  deplină siguranţă şi securitate, în conformitate cu 

reglementările internaţionale în materie.  

 Totodată, domnia sa precizează că există un act normativ în vigoare 

cu acelaşi obiect de reglementare, legea fiind adoptată de Parlament în 

anul 2008. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre supune la vot plenului comisiei 

avizarea negativă a acestei propuneri legislative. Propunerea a fost 

acceptată cu majoritate de voturi, înregistrându-se o abţinere. 

 

 În continuare s-a trecut la dezbaterea proiectului de Lege pentru 

aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor 

sociale de stat pe anul 2007, precum şi a contului general anual de 

execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2007 – Plx 

546/2008.  

 Doamna Doina Ilie, director general în Ministerul Finanţelor Publice, 

propune amânarea discutării acestui proiect de lege întrucât prin Decizia 

preşedintelui Secţiei de control ulterior al Curţii de Conturi a României, s-a 

dispus C.N.P.A.S. modificarea contului general a bugetului asigurărilor 

sociale de stat. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre supune la vot plenului comisiei 

amânarea dezbaterilor. Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de 

voturi. 

 

 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor 

operatori economici - PLx 558/2008 este prezentat de către doamna Elena 

Ianda, director general în Ministerul  Finanţelor Publice. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre propune avizarea favorabilă, în 

forma prezentată de Senat. Supusă votului, propunerea a fost acceptată 

cu unanimitate de voturi. 

 

 În ziua de 11 februarie 2009 la lucrările comisiei au luat parte 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a Camerei Deputaţilor - prezenţi 
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18 deputaţi, lipsind domnul deputat Marian Sârbu (grup parlamentar PSD) 

– ministru, Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor - 

prezenţi 19 deputaţi şi Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială a 

Senatului - prezenţi 10 senatori, lipsind domnul senator Cristian Rădulescu 

(grup parlamentar PD-L) – delegaţie. 

 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Victor Paul 

Dobre, preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 

 Comisiile au aprobat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine 

de zi: 

Avizare  

1. Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2009 – PLx 44/2009 

2. Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009 

– PLx 45/2009. 

 

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 

 domnul Gheorghe Clement - secretar general, A.N.O.F.M. 

 domnul Eugen Preda - director cabinet, A.N.O.F.M. 

 domnul Mircea Hotinceanu – director,  A.N.O.F.M. 

 domnul Gheorghe Gherghina - Secretar de Stat, Ministerul Finanţelor 

Publice 

 doamna Oana Stoica – consilier, Ministerul Finanţelor Publice 

 doamna Carmen Tucă – consilier, Ministerul Finanţelor Publice 

 doamna Maria Popescu – consilier, Ministerul Finanţelor Publice 

 domnul Ion Gogoescu - şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice 

 doamna Doina Pârcălabu - Preşedinte C.N.P.A.S. 

 domnul Radu Minea – reprezentant C.E.S. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre propune începerea şedinţei cu 

dezbaterea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2009, întrucât au 

fost sesizate pentru dezbatere şi avizare două comisii ale Camerei 
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Deputaţilor, respectiv Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia 

pentru sănătate şi familie. 

 Domnul Secretar de Stat Gheorghe Gherghina a început cu o 

prezentare de ansamblu despre cum a fost gândit bugetul de stat 

consolidat. S-a luat în calcul o creştere economică de 2,5%, un deficit  de 

2%, un salariu mediu prognozat de 1.693 lei. 

 Domnul Secretar de Stat Marius Lazăr a prezentat elementele 

esenţiale ale bugetului de stat pe anul 2009 şi anume fondurile care vor fi 

administrate în anul 2009 de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale, de 58 miliarde lei, adică 10% din PIB, din care 40 miliarde lei 

pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv fondul accidentelor de 

muncă şi boli profesionale, 1,6 miliarde lei bugetul de şomaj şi 16,4 

miliarde lei fonduri repartizate de la bugetul de stat.  

 Domnul deputat Dan Mircea Popescu a spus că acest buget se 

diferenţiază de bugetele din anii trecuţi. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre propune a se trece la 

procedura de avizare, respectiv aprobarea pe text. 

 Astfel, au fost aprobate, în forma iniţială, articolele 1-21, 23-27. 

 La articolul 22 a fost propus un amendament de către domnii 

deputaţi Ioan Cindrea şi Dan Mircea Popescu, acceptat cu majoritate de 

voturi (3 voturi împotrivă şi 4 abţineri).  

 De asemenea, au fost propuse amendamente, care, în urma 

supunerii la vot, au fost respinse. Acestea se referă la modificarea şi 

completarea: 

• art.4 lit.a) - autori: Deputaţii Dobre Victor Paul, Pocora Cristina-Ancuţa, 

Săpunaru Nini, Holban Titi, Senatorii Câmpanu Liviu, Nedelcu Vasile - 

PNL, Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

• art.4 lit.d) - autor: Deputat Pop Georgian - PSD+PC 

• art.5 alin.(3) - autor: Deputat Seres Denes - UDMR 

• anexa 3/20/01, capitolul 6800, grupa 51  - autori: Deputat Călin 

Popescu Tăriceanu – PNL, Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

• anexa 3/20/01, capitolul 6800, grupa 79 - autori: Deputat Mirel Taloş – 

PNL, Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

 
14/17 



• anexa 3/20/02, capitolul 5001, grupa 10, art.01, alin.30 - autori: 

Senator Dan Radu Ruşanu, Deputaţi Radu Bogdan Ţîmpău şi Ioan Timiş 

– PNL, Deputat Maria Eugenia Barna – PSD+PC 

• anexa 3/20/02, capitolul 6801 - autori: Deputaţii Dobre Victor Paul, 

Pocora Cristina-Ancuţa, Săpunaru Nini, Holban Titi, Senatorii Câmpanu 

Liviu, Nedelcu Vasile - PNL, Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

• anexa 3/20/02, capitolul 5001, grupa 71, titlul XII, art.01 - autori: 

Senator Dan Radu Ruşanu, Deputaţi Radu Bogdan Ţîmpău şi Ioan Timiş 

– PNL 

• -anexa 3/20/02, capitolul 5001, grupa 71, art.01, alin.01 autori: 

Senator Dan Radu Ruşanu, Deputaţi Radu Bogdan Ţîmpău şi Ioan Timiş 

– PNL 

• anexa 3/20/02, capitolul 6801  - autori: Deputaţii Dobre Victor Paul, 

Pocora Cristina-Ancuţa, Săpunaru Nini, Holban Titi, Senatorii Câmpanu 

Liviu, Nedelcu Vasile - PNL, Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

• anexa 3/20/15, capitolul 5010, grupa 20, art.01, alin.07 - autor: 

Deputat Nini Săpunaru - PNL 

• anexa 3/20/15, capitolul 5010, grupa 20, art.05 - autor: Deputat Nini 

Săpunaru - PNL 

• anexa 3/20/15, capitolul 5010, grupa 20, art.12 - autor: Deputat Nini 

Săpunaru - PNL 

• anexa 3/20/15, capitolul 5010, grupa 20, art.30, alin.01 şi alin.02 - 

autor: Deputat Nini Săpunaru - PNL 

• anexa 3/20/15, capitolul 5010, grupa 71, art.01, alin.01 - autori: 

Senator Dan Radu Ruşanu, Deputaţi Radu Bogdan Ţîmpău şi Ioan Timiş 

– PNL 

• anexa 3/20/15, capitolul 6810, grupa 20, art.02, alin.01 - autori: 

Senator Dan Radu Ruşanu, Deputaţi Radu Bogdan Ţîmpău şi Ioan Timiş 

– PNL 

• anexa 3/20/15, capitolul 6810, grupa 71, art.01, alin.01 - autori: 

Senator Dan Radu Ruşanu, Deputaţi Radu Bogdan Ţîmpău şi Ioan Timiş 

– PNL 

• anexa 8 - autor: Deputat Seres Denes - UDMR 

 
15/17 



• cap.68.02.71 - autori: Senator Doina Silistru, Deputat Victor Cristea – 

PSD+PC. 

Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2009 a fost supus votului 

celor 3 comisii, fiind aprobat cu majoritate de voturi (6 voturi împotrivă). 

Toate amendamentele, admise şi respinse, se regăsesc în avizul 

comun al celor trei comisii. 

 

În continuare s-a trecut la procedura de avizare a proiectului Legii 

bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009. 

Astfel, au fost aprobate, în forma iniţială, articolele 1-14 şi 16. 

La articolul 15 alin.(1) a fost propus un amendament de către 

domnii deputaţi Matei Radu Brătianu – PSD+PC şi Mircea Giurgiu – PD-L, 

acceptat cu majoritate de voturi (2 abţineri).  

În cursul dezbaterilor au fost propuse amendamente, care, în urma 

supunerii la vot, au fost respinse. Acestea se referă la modificarea şi 

completarea: 

• art.3 alin.(1) - autori: Deputaţi UDMR Kerekes Karoly, Erdei D. Istvan, 

Lakatos Petru şi Senator UDMR Albert Almos 

• art.3 alin.(1)-(3) - autori: Deputaţii Dobre Paul Victor, Pocora Cristina-

Ancuţa, Săpunaru Nini, Holban Titi, Senatorii Câmpanu Liviu, Nedelcu 

Vasile - PNL, Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

• art.16 alin.(1) - autori: Deputaţii Dobre Paul Victor, Pocora Cristina-

Ancuţa, Săpunaru Nini, Holban Titi, Senatorii Câmpanu Liviu, Nedelcu 

Vasile - PNL, Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

• art.16 alin.(1) - autori: dep. Kerekes Károly, Erdei D. István, Lakatos 

Petru, Sen. Albert Álmos – UDMR 

• art.17 alin.(1) - autori: dep. Kerekes Károly, Erdei D. István, Lakatos 

Petru, Sen. Albert Álmos - UDMR 

• art.18 alin.(1) - autori: dep. Kerekes Károly, Erdei D. István, Lakatos 

Petru, Sen. Albert Álmos – UDMR 

• art.18 alin.(1) - autori: Deputaţii Dobre Paul Victor, Pocora Cristina-

Ancuţa, Săpunaru Nini, Holban Titi, Senatorii Câmpanu Liviu, Nedelcu 

Vasile - PNL, Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 
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• art.18 alin.(2) - autori: dep. Kerekes Károly, Erdei D. István, Lakatos 

Petru, Sen. Albert Álmos - UDMR 

• art.18 alin.(2) - autori: Deputaţii Dobre Paul Victor, Pocora Cristina-

Ancuţa, Săpunaru Nini, Holban Titi, Senatorii Câmpanu Liviu, Nedelcu 

Vasile - PNL, Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

• art.20 alin.(1) - autori: Deputaţii Dobre Paul Victor, Pocora Cristina-

Ancuţa, Săpunaru Nini, Holban Titi, Senatorii Câmpanu Liviu, Nedelcu 

Vasile - PNL, Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

• anexa 01/04, cap.8004, grupa/titlul 57 - autori: Deputat PNL Călin 

Popescu Tăricenu, Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL. 

Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat a fost supus 

votului, fiind aprobat cu majoritate de voturi (6 voturi împotrivă). 

Toate amendamentele, admise şi respinse, se regăsesc în avizul 

comun al celor două comisii. 

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a propus încheierea şedinţei. 

 

În ziua de 12 februarie 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 23-27 februarie 2009. 

 

  Preşedinte,     Secretar, 

Victor Paul Dobre    Kerekes Karoly 

 

 

 

Şef serviciu, 
Consilier Elena Mesaroş 

Întocmit, 
Expert Decebal Stănescu 
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