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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
Bucureşti, 5 martie 2009 

Nr. 27/89 
 
 

 
 
 

R A P O R T 

asupra proiectului 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 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost 

sesizată, prin adresa nr. PLx 51 din 11 februarie 2009, cu dezbaterea pe 

fond în procedură de urgenţă, a proiectului 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. 

 

 

 

 



La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere avizele 

favorabile ale: 

• Consiliului Legislativ (nr.1162/30.09.2008) 

• Consiliului Economic şi Social (nr.2213/21.10.2008) 

• Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.31/146/25.02.2009). 

 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 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, precum şi stabilirea unor măsuri de 

aplicare a regulamentelor comunitare legate de libera circulaţie a 

persoanelor, respectiv de aplicarea regulilor de securitate socială, precum 

şi a regulamentelor comunitare în materia ajutoarelor de stat, în mod 

particular a celor relative la instruirea personalului, ocuparea forţei de 

muncă şi a ajutorului „de minimis”.                                                                       

 

Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor aprobarea 

proiectului de lege în forma prezentată de Senat.   

 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform 

prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 

 

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 3 martie 2009 

au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor: 

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

Protecţiei Sociale 

 d-l Ion Gogoescu – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice. 

 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi, din totalul de 19 

membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 

 
2/3 



 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 4 februarie 

2009. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor.  

  

 

 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
 Victor Paul Dobre    Kerekes Karoly 
 
 
 
 
 
 
 
Şef serviciu,  
Consilier Elena MESAROŞ 

    
 Întocmit, 

Expert Adriana Emilia BREAZU 
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