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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 10 iunie 2009 

 

 

În ziua de 10 iunie 2009, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

şi-a desfăşurat lucrările între orele 14.00 – 18.00, 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. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.223/2008 privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli 

bugetare - PLx 194/2009 

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

nr.31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din 

sectorul bugetar - PLx 261/2009 

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

nr.35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul 

cheltuielilor de personal în sectorul bugetar - PLx 262/2009. 

 

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-l Marius Lazăr - Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale  

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

Protecţiei Sociale  

 d-l Cosmin Coman - Secretar de Stat, Ministerul Finanţelor Publice 

 d-l Aron Ioan Popa – preşedinte, Autoritatea de Audit 

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

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

 d-na Mirela Panaitescu – consilier, Ministerul Finanţelor Publice 

 d-na Maria Torceanu – consilier, Ministerul Finanţelor Publice 

 d-na Oana Arat – consilier, Ministerul Finanţelor Publice 

 d-l Petru Rareş - preşedinte, Institutul Bancar Român 

 d-na Maria Grapini – preşedinte, Federaţia Patronală a Textilelor, 

Confecţiilor şi Pielăriei (FEPAIUS) 

 d-l Dan Cristescu - preşedinte, Comitet Sectorial Construcţii 

 d-l Romulus Niţă – vicepreşedinte, Cartel Alfa 

 

 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, care a fost prezentat de 

către doamna Adriana Breazu, expert parlamentar. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a reamintit celor prezenţi că în 

şedinţa anterioară au fost propuse amendamente, fiind acceptate în plenul 

comisiei, la art.1, art.2, şi art.3.  

 Referitor la numerotarea articolelor, s-a propus ca acestea să devină 

articole romane. Astfel, la art.3, devenit art.III, au fost aduse 

amendamente doar la art.41. 

 Au urmat discuţii şi dezbateri asupra amendamentelor propuse la 

art.III – art.42, art.43, art.45, art.46, art.48, art.410, art.412. De  

asemenea, s-a introdus un nou punct, pentru modificarea alin.(2) al art.12 

din Legea nr.132/1999. 
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 Un alt amendament acceptat se referă la reformularea art.4 ca 

art.IV, introducerea unui nou alineat şi renumerotarea celorlalte alineate 

din cuprinsul art.IV. 

 Art.5 a devenit art.V, art.6 s-a reformulat ca art.VI, iar art.7 a 

devenit art.VII. 

 Supuse votului, toate aceste amendamente au fost acceptate. 

 Totodată, au fost propuse 9 amendamente care, supuse votului, au 

fost respinse. 

 Supus votului, cu amendamentele admise, proiectul de lege a fost 

aprobat de membrii comisiei cu unanimitate de voturi. 

 Atât amendamentele admise cât şi cele respinse se regăsesc în 

raportul comisiei.  

 

 Asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.223/2008 privind unele măsuri de reducere a unor 

cheltuieli bugetare - PLx 194/2009, domnul preşedinte Victor Paul Dobre a 

precizat că a fost retrimis comisiilor sesizate pe fond, din plenul Camerei 

Deputaţilor, întrucât nu s-a înţeles amendamentul acceptat de membrii 

comisiilor la articolul unic. 

 Domnia sa a menţionat că acest proiect a fost trimis pentru 

dezbatere pe fond Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei 

pentru buget, finanţe şi bănci. Membrii celor două comisii au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, menţinerea raportului iniţial. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a explicat că la articolul unic a 

fost introdusă sintagma „cu modificările ulterioare” pentru respectarea 

normelor de tehnică legislativă, întrucât unele prevederi din O.U.G. 

nr.223/2008 au fost modificate ulterior depunerii ei în Parlament, prin 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2009, care la rândul ei a fost 

supusă procedurii parlamentare, legea de adoptare a acesteia fiind 

aprobată de Parlament în şedinţa din 28 aprilie 2009. 

Supusă votului, propunerea de menţinere a soluţiei iniţiale, de 

aprobare a proiectului de lege cu un amendament admis şi 5 

amendamente respinse, soluţie exprimată în raportul comun depus în data 
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de 5 mai 2009 de cele două comisii sesizate pe fond, a fost acceptată cu 

unanimitate de voturi. 

 

 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării 

personalului din sectorul bugetar - PLx 261/2009 a fost prezentat de către 

doamna consilier Elena Mesaroş – şef serviciu. 

 Domnia sa a precizat că obiectul de reglementare îl constituie 

prelungirea perioadei de aplicare a actelor normative care au reglementat 

salarizarea şi încadrarea categoriilor de personal bugetar în anul 2008 şi 

pentru luna aprilie 2009, având în vedere faptul că aceste acte normative 

sunt aplicabile doar până la data de 31 martie 2009, în conformitate cu 

prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2009 privind unele 

măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, aprobată 

cu modificări prin Legea nr.145/2009. 

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

invitaţii, iar în urma finalizării dezbaterilor, s-a propus aprobarea 

proiectului de lege în forma prezentată. Cu unanimitate de voturi, 

propunerea a fost acceptată, pentru evitarea apariţiei unui vid legislativ 

care ar afecta personalul din sectorul bugetar. 

 

 Dezbaterile asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.35/2009 privind reglementarea unor măsuri 

financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar - PLx 

262/2009 au fost amânate, la solicitarea reprezentanţilor Ministerului 

Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 

 Supusă votului, propunerea de amânare a discuţiilor cu o săptămână 

a fost aprobată, cu unanimitate de voturi. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (19), în ziua de 10 iunie 

2009 a absentat domnul deputat Marian Sârbu (grup parlamentar PSD) – 

ministru. 
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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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