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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 

 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 16 iunie 2009 

 

 

În ziua de 16 iunie 2009, între orele 15.00 – 17.00, la Sala 

Drepturilor Omului, a avut loc o şedinţă comună a Comisiei pentru muncă 

şi protecţie socială, Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci din Camera 

Deputaţilor şi Comisiei pentru muncă, familie şi protecţie socială, Comisiei 

pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital din Senat.  

 Comisiile reunite au avut pe ordinea de zi: 

1. Audierea domnului Dragoş Mihalache, în vederea numirii sale ca 

membru al Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii 

Private, la propunerea Consililului Economic şi Social. 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.108/2008 privind modificarea unor acte normative 

din domeniul social - PLx 628/2008 

  

 La dezbaterea proiectului de lege aflat la punctul 2 pe ordinea de zi 

au participat ca invitaţi: 

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

Protecţiei Sociale 

- d-l Ion Grigore – director general, Ministerul Finanţelor Publice 

- d-l Cristin Ilie – consilier, Ministerul Finanţelor Publice 

- d-na Steluţa Nedelcu – consilier, Ministerul Finanţelor Publice. 



 Lucrările au fost conduse de către domnul senator Cristian 

Rădulescu, preşedintele Comisiei pentru muncă, familie şi protecţie 

socială. 

  

 Domnul senator Cristian Rădulescu a dat cuvântul domnului Dragoş 

Mihalache. Domnia sa şi-a prezentat, pe scurt, activitatea profesională. 

 Domnii deputaţi şi senatori au adresat întrebări candidatului. 

Răspunsurile candidatului au fost apreciate de membrii celor 4 comisii.  

 În finalul audierii, s-a supus votului propunerea de nominalizare a 

domnului Dragoş Mihalache pentru funcţia de membru al Comisiei de 

Supraveghere a Sistemului de Pensii Private. 

 Cu majoritate de voturi (o abţinere), membrii celor 4 comisii au 

hotărât să propună plenului Parlamentului raportul comun favorabil numirii 

domnului Dragoş Mihalache în funcţia de membru al Comisiei de 

Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, mandatul acestuia încetând 

la data de 28 iunie 2011. 

 

 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.108/2008 privind modificarea unor acte normative din 

domeniul social - PLx 628/2008 a fost prezentat de către domnul Marius 

Lazăr, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale. 

 Domnia sa a precizat că principalele aspecte reglementate prin 

această ordonanţă de urgenţă se referă la: 

- devansarea datei la care se majorează valoarea punctului de pensie, 

respectiv începând cu luna octombrie 2008; 

- eliminarea legăturii dintre nivelul prestaţiilor sociale şi salariul minim 

pe economie, prin stabilirea indemnizaţiei de însoţitor la nivelul a 

80% din valoarea punctului de pensie; 

- funcţionarea Agenţiei Naţionale de Prestaţii Sociale prin preluarea a 

1041 de posturi de la alte instituţii subordonate sau aflate în 

coordonarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 
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În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiilor, 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, urmând a se 

întocmi un raport comun. 

 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (19), în ziua de 16 iunie 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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