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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 19, 20 şi 21 mai 2009 

 

 

În ziua de 19 mai 2009, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

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

de zi: 

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

nr.28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială - 

PLx 255/2009 

2. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind 

sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale - Plx 

709/2008 

3. Lege privind Statutul controlorului civil de trafic aerian din România - 

PLx 844/2007 

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

nr.32/2009 pentru modificarea art.7 din Legea nr.263/2004 privind 

asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de 

permanenţă - PLx 257/2009 

5. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.7/2006 privind 

statutul funcţionarului public parlamentar - Plx 259/2009. 

 



Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

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

Protecţiei Sociale  

 d-na Felicia Zarojanu - director, Consiliul Naţional de Formare 

Profesională a Adulţilor 

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

Drepturi de Asigurări Sociale 

 d-na Gabriela Tudose - şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice 

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

 d-na Doina Lica - şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice 

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

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

Infrastructurii 

 d-l Gabriel Tudorache – reprezentant Sindicatul Controlorilor de Trafic 

Aerian ATCOR 

 d-l Virgil Dinu – reprezentant Asociaţia Profesională a Controlorilor de 

Trafic Aerian din România RATCA. 

 

 Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2009 privind reglementarea 

unor măsuri de protecţie socială - PLx 255/2009. 

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

invitaţii. În cursul dezbaterilor au fost propuse unele amendamente, 

acceptate de membrii comisiei. 

 De asemenea, s-a propus amânarea dezbaterilor pentru ca unele 

amendamente depuse la comisie să fie discutate în prezenţa unui Secretar 

de Stat din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 

 Supusă votului, propunerea de amânare a fost acceptată cu 

unanimitate de voturi. 
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 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind 

sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale - Plx 

709/2008 a fost prezentată de domnul deputat Kerekes Karoly, iniţiator. 

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 propunerii 

legislative cu amendamentele acceptate. Cu unanimitate de voturi, 

propunerea legislativă a fost acceptată în forma prezentată în raportul 

comisiei. 

 

 Dezbaterile asupra Legii privind Statutul controlorului civil de trafic 

aerian din România - PLx 844/2007 au fost amânate întrucât s-a solicitat 

ca reprezentanţii controlorilor civili de trafic aerian să pună la dispoziţia 

membrilor comisiei legislaţie similară din alte ţări europene.  

 Supusă votului, propunerea de amânare a fost acceptată cu 

unanimitate de voturi. 

 

 Celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi au fost amânate pentru 

şedinţa următoare. 

 

În ziua de 20 mai 2009, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 10.00, având pe ordinea de zi 

proiectele amânate în şedinţa anterioară. 

 

 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.32/2009 pentru modificarea art.7 din Legea nr.263/2004 

privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele 

de permanenţă - PLx 257/2009 a fost prezentat de către domnul Cristian 

Irimie, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Sănătăţii. 

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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favorabil. Cu 17 voturi pentru şi o abţinere, propunerea de avizare 

favorabilă a fost acceptată. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.7/2006 privind 

statutul funcţionarului public parlamentar - Plx 259/2009 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. 

 

 În ziua de 21 mai 2009, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 10.00, având pe ordinea de zi 

studiu individual asupra proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (19), în zilele de 19, 20 şi 

21 mai 2009 a absentat 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 Károly 

Kerekes – 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 şi Iulian Vladu – membri. 

  

  Preşedinte,     Secretar, 

Victor Paul Dobre    Adrian Solomon 

 

 

 

Şef serviciu,  
Consilier parlamentar Elena MESAROŞ 

Întocmit, 
Consultant parlamentar Lidia-Ana VLĂDESCU 
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