
 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
Telefon: 021.414.1130, 021.414.1131; Fax: 021.314.68.69; e-mail: cp07@cdep.ro 

  

 

1/16 

COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 11, 12 şi 13 mai 2010 

 

 

În ziua de 11 mai 2010, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

şi-a desfăşurat prima parte a lucrărilor începând cu ora 10.00, având 

următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea 

nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii - PLx 546/2009 

2. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea 

nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii - Plx 667/2009 

3. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.63/1993 privind 

alocaţia de stat pentru copii, republicată în M.Of. nr.300 din 7 Mai 2009 

- Plx 670/2009 

4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.16/2000 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al 

Persoanelor Vârstnice - PLx 39/2010 

5. Propunere legislativă privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.209/2008 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind 

sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, aprobate 

prin Legea nr.155/2009 - Plx 90/2010 

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

nr.1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor 



categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor 

acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar - PLx 103/2010. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-na Mariana Nedelcu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale 

- d-na Doina Pârcălabu - Secretar de Stat, Ministerul Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale şi preşedintele Casei Naţionale de 

Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale 

- d-l Andrei Kiraly - Secretar de Stat, Ministerul Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi Sportului 

- d-na Carmen Manu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale 

- d-l Cristian Alexe – preşedintele Autorităţii Naţionale pentru 

Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului 

- d-na Gabriela Mateescu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale 

- d-l Ion Gibescu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale 

- d-na Roxana Petrescu – director, Ministerul Finanţelor Publice  

- d-na Maria Torceanu – consilier, Ministerul Finanţelor Publice 

- d-na Marcela Dumitraş - consilier juridic, Autoritatea Naţională 

pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului  

- d-l Miron Niculescu – preşedinte, Consiliul Naţional al Persoanelor 

Vârstnice 

- d-l Ştefan Rădeanu - membru al Consiliului Economic şi Social. 

 

Dezbaterile au început cu iniţiativele înscrise la primele 3 puncte pe 

ordinea de zi, care au ca obiect de reglementare modificarea alin.(1) al 

art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, 
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republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul stabilirii 

cuantumului lunar al alocaţiei de stat pentru copii fie ca procent din 

salariul de bază minim brut pe ţară, în funcţie de venitul lunar al familiei 

(PL-x 546/2009 şi PL-x 670/2009), fie prin majorarea cuantumului 

alocaţiei în sumă fixă fără a condiţiona acordarea ei în funcţie de veniturile 

familiei (Plx.667/2009). 

Referitor la proiectul de lege cu nr.PLx 546/2009, domnul preşedinte 

Victor Paul Dobre a propus respingerea întrucât Legea nr.61/1993 

reglementează acordarea alocaţiei de stat ca drept universal al copilului, 

în cuantum unic, indiferent de veniturile părinţilor. Acesta este un drept al 

copilului şi nu al familiei, ce trebuie acordat în mod nediscriminatoriu. 

Propunerea de respingere a fost acceptată cu majoritate de voturi 

(un vot împotrivă). 

 

Referitor la propunerile legislative aflate la punctele 2 şi 3 pe 

ordinea de zi, domnul deputat Ioan Nelu Botiş a propus amânarea 

dezbaterilor pentru a fi discutate împreună cu o altă propunere legislativă 

care urmează să ajungă la comisie ce are acelaşi obiect de reglementare. 

Domnul deputat Adrian Solomon a propus ca iniţiativele legislative 

să fie discutate în cadrul Subcomisiei pentru protecţia copilului din care 

urmează să facă parte şi domnia sa, din partea grupului parlamentar al 

PSD+PC. 

Propunerea de amânare a fost acceptată cu majoritate de voturi (5 

voturi împotrivă). 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului 

Naţional al Persoanelor Vârstnice - PL-x 39/2010 a fost prezentată de 

către doamna Adriana Breazu, expert parlamentar, care a precizat că 

acesta are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

nr.16/2000, republicată, iniţiativa urmărind mai multă flexibilitate şi 

eficienţă în acţiunile şi activităţile Consiliului, restrângerea cheltuielilor 

bugetare şi consolidarea CNPV, ca organism de reprezentare la nivel 

naţional al persoanelor vârstnice din România, în dialogul social 
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instituţionalizat cu autorităţile publice, pentru protecţia drepturilor şi 

libertăţilor acestei categorii de populaţie.  

Având în vedere faptul că la comisie au fost depuse o serie de 

amendamente din partea reprezentanţilor asociaţiilor pesoanelor vârsnice, 

dezbaterea asupra acestei iniţiative legislative a fost amânată pentru a fi 

prezenţi la dezbateri atât iniţiatorul proiectului de act normativ cât şi 

autorii amendamentelor prezentate comisiei în cadrul unui tabel 

comparativ.  

De asemenea, membrii comisiei au hotărât solicitarea unui nou 

punct de vedere al Guvernului, precum şi fundamentarea financiară a 

efortului bugetar necesar aplicării acestor prevederi. 

Supusă votului, propunerea de amânare a fost acceptată cu 

unanimitate de voturi. 

 

Propunerea legislativă privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.209/2008 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind 

sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, aprobate prin 

Legea nr.155/2009 a fost prezentată de către doamna consilier Elena 

Anghel. Iniţiativa a fost discutată în prezenţa reprezentanţilor Ministerului 

Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale, care au arătat că, având în vedere 

contextul economic actual, Guvernul nu consideră oportună promovarea 

unor proiecte legislative care implică majorarea cheltuielilor bugetare.  

De asemenea, au precizat că expunerea de motive care însoţeşte 

propunerea legislativă nu conţine estimări privind influenţele financiare 

suplimentare rezultate din aplicarea măsurii stabilite prin proiectul de act 

normativ şi nu precizează modul de acoperire a plusului de cheltuieli aşa 

cum se prevede la art.15 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, 

cu modificările ulterioare. 

Iniţiativa legislativă a fost prezentată de către domnul preşedinte 

Victor Paul Dobre, în calitate de iniţiator, care a precizat că prin acest 

proiect de act normativ se propune devansarea termenelor de aplicare 

prevăzute de acest act normativ, în sensul acordării diferenţei dintre 

punctajul acordat conform OUG nr.100/2008 şi cel acordat prin Legea 
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nr.218/2008 aferent activităţii desfăşurate în grupele I şi II de muncă, de 

la 1 noiembrie 2009. Conform OUG 209/2008 această diferenţă urma să 

se acorde de la 1 ianuarie 2010. 

În cadrul discuţiilor s-a propus respingerea iniţiativei legislative şi 

discutarea soluţiilor propuse prin aceasta la dezbaterea Legii unitare a 

sistemului de pensii publice. 

Supusă votului, propunerea de respingere a fost acceptată cu 

majoritate de voturi (6 voturi împotrivă şi o abţinere). 

 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor 

categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, 

precum şi alte măsuri în domeniul bugetar - PLx 103/2010 a fost 

prezentat de către domnul Ion Gibescu, director în cadrul Ministerului 

Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, iar din partea comisiei a fost 

prezentat de către doamna consilier Elena Mesaroş, şef serviciu. 

În cursul prezentărilor, s-a menţionat că proiectul are ca obiect 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2010, prin care se 

reglementează unele măsuri pentru aplicarea Legii nr.329/2009 privind 

reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor 

publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu 

Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional şi ale Legii cadru 

nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice. 

Prin Legea nr.329/2009 unele instituţii finanţate integral din venituri 

proprii s-au reorganizat, prin schimbarea regimului de finanţare în 

instituţii finanţate total sau parţial de la bugetul de stat. Această lege nu 

conţine vreo reglementare expresă cu privire la modul de încadrare a 

personalului din aceste instituţii şi de salarizare a acestora, după 

ajungerea la termen a contractelor colective de muncă.  

Nici Legea cadru nr.330/2009 nu reglementează expres situaţia 

personalului din instituţiile şi autorităţile care şi-au schimbat regimul de 

finanţare. 
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Adoptarea ordonanţei de urgenţă este justificată de necesitatea unei 

reglementări exprese cu privire la modul de încadrare şi salarizare a 

personalului mai sus menţionat, după încetarea contractelor colective de 

muncă, unele dintre ele încetând în lunile ianuarie-februarie 2010. 

Astfel, prin ordonanţă se reglementează expres obligativitatea 

menţinerii contractelor colective de muncă până la data expirării lor, se 

stabileşte concret modul de încadrare şi salarizare a personalului din 

cadrul sectorului bugetar şi alte aspecte generate de aplicarea legii unitare 

de salarizare. 

Aceste reglementări vizează următoarele aspecte: 

 recunoaşterea caracterului obligatoriu al contractelor colective de 

muncă legal încheiate. 

 salarizarea, pentru viitor, după împlinirea termenelor contractelor şi 

acordurilor colective de muncă ale personalului încadrat şi salarizat 

în temeiul acestora. 

 modul de realizare a reîncadrării întregului personal din sectorul 

bugetar potrivit art.30 din lege. Astfel, personalul va fi reîncadrat 

corespunzător tranşelor de vechime în muncă şi pe funcţiile 

corespunzătoare categoriei, gradului şi treptei profesionale avute la 

31 decembrie 2009. 

 modul de calcul al salariului şi al pensiei pentru personalul bugetar 

începând cu luna ianuarie 2010. 

 modalitatea concretă de acordare a sporului de vechime, a 

indemnizaţiei de conducere, precum şi a celorlalte sporuri, în 

cuantumul avut în luna decembrie 2009. 

 

Domnul director Ion Gibescu a precizat şi faptul că în 2010, 

majoritatea salariilor, a soldelor funcţiilor de bază şi a indemnizaţiilor 

lunare se va face numai pentru cele care au un nivel mai mic de 705 

lei/lună şi fără ca, în mod cumulat cu sporurile şi indemnizaţiile acordate, 

să fie depăşită această valoare. 
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S-a menţionat expres că în contractele colective şi individuale de  

muncă nu pot fi stabilite salarii sau alte drepturi de natură salarială care 

exced prevederilor Legii cadru nr.330/2009. 

De asemenea, prin intermediul acestor norme se reglementează 

efectiv şi modul de calcul al salariilor pentru personalul din autorităţile şi 

instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii. 

Doamna consilier Elena Mesaroş i-a informat pe membrii comisiei 

asupra faptului că proiectul de lege s-a considerat adoptat de Senat în 

temeiul art.115 alin.(5) teza III din Constituţie, care precizează că, dacă 

în termen de cel mult 30 de zile de la depunere, Camera sesizată nu se 

pronunţă asupra ordonanţei, aceasta este considerată adoptată şi se 

trimite celeilalte Camere care decide de asemenea în procedură de 

urgenţă. Ordonanţa de urgenţă cuprinzând norme de natura legii organice 

se aprobă cu majoritatea prevăzută la art.76 alin.(1). 

Din partea Consiliului Economic şi Social s-au primit puncte de 

vedere asupra ordonanţei, întrucât nu s-a putut îndeplini condiţia 

prevăzută la art.27 alin.(2) din Legea nr.109/1997 (majoritatea de ¾ din 

numărul membrilor prezenţi). Astfel, o parte a membrilor CES au votat 

pentru avizare favorabilă, o parte au votat pentru avizare cu 

amendamente, iar o parte s-au abţinut de la vot. 

În cadrul dezbaterilor pe articole au fost acceptate amendamentele 

formulate la art.3 şi art.5 de către doamna deputat Maria Barna.  

Domnul deputat Cornel Ghiţă a propus amânarea dezbaterilor 

pentru o săptămână în vederea cuprinderii tuturor amendamentelor în 

tabelul centralizator. Supusă votului, propunerea de respingere a întrunit 

6 voturi pentru şi 8 voturi împotrivă, fiind respinsă.  

Întrucât s-a constatat că nu mai există cvorum, şedinţa a fost 

suspendată urmând ca dezbaterile să continue într-o şedinţă viitoare cu 

poziţia 6 din tabelul comparativ. 
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În ziua de 11 mai 2010, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

şi-a desfăşurat a doua parte a lucrărilor începând cu ora 14.00, la Sala 

Constantin Stere, în şedinţă comună cu Comisia pentru buget, finanţe şi 

bănci din Camera Deputaţilor, Comisia pentru muncă, familie şi protecţie 

socială şi Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de 

capital din Senat.  

Şedinţa comună s-a desfăşurat având următoarea ordine de zi: 

1. Raportul privind activitatea desfăşurată de Comisia de Supraveghere a 

Sistemului de Pensii Private în anul 2008 (fond comun celor 4 comisii) 

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

nr.114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare - PLx 102/2010 

(fond comun Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia 

pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor) 

3. Proiect de Lege privind modificarea art.16 lit.e) din Legea nr.44/1994 

privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi 

văduvelor de război, şi pentru completarea art.284 din Legea 

nr.571/2003 privind Codul fiscal - PLx 548/2009 (fond comun Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru buget, finanţe şi 

bănci din Camera Deputaţilor). 

 

Domnul Mircea Oancea, preşedintele Comisiei de Supraveghere a 

Sistemului de Pensii Private, a prezentat Raportul de activitate al CSSPP 

pe anul 2008. Domnia sa a arătat că în anul 2008 sistemul de pensii 

private a fost marcat de următoarele evenimente majore:  

 începerea colectării contribuţiilor la fondurile de pensii administrate 

privat 

 demararea lucrărilor de elaborare a două proiecte normative de 

maximă importanţă: legea privind sistemul de plată a pensiilor private 

şi legea privind înfiinţarea şi funcţionarea fondului de garantare.  

 definitivarea cadrului legal necesar celor două componente ale 

sistemului de pensii private: pensii administrate privat – obligatorii 

(Pilonul II) şi pensii facultative (Pilonul III). 
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 dezvoltarea activităţii de supraveghere şi control care are rolul de a 

asigura o protecţie reală a participanţilor şi a beneficiarilor acestora 

precum şi consolidarea încrederii în sistemul de pensii private din 

România.  

Evoluţiile sistemului financiar din România au determinat autorităţile 

responsabile cu autorizarea, reglementarea, supravegherea şi controlul 

pieţelor componente ale sistemului financiar să conlucreze pentru a 

asigura transparenţa şi integritatea sistemului financiar şi a pieţelor sale 

componente, respectarea cadrului legal aplicabil, precum şi lărgirea 

cadrului naţional de stabilitate financiară. 

 Cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 

2008, în conformitate cu prevederile OUGnr. 50/2005 privind înfiinţarea, 

funcţionarea şi organizarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de 

Pensii Private, sursele de constituire a veniturilor Comisiei sunt 

următoarele: taxe de autorizare şi avizare, taxe de funcţionare şi 

administrare plătite lunar, venituri provenite din donaţii, publicaţii şi din 

alte surse legale. 

Veniturile proprii realizate în anul 2007 au constituit drept sursă de 

finanţare a cheltuielilor necesare activităţii anului 2008. Volumul total al 

veniturilor a fost în sumă de 25.304 mii lei, reprezentat, în proporţie de 

97,58 %, de taxe de autorizare şi avizare, ca urmare a activităţii susţinute 

în anul 2007 pentru autorizarea şi avizarea entităţilor pe Pilonul II şi 

Pilonul III de pensii private. Volumul încasărilor din taxe de autorizare şi 

avizare a fost de 24.691 mii lei, iar excedentul anului s-a cuantificat la 

22.565 mii lei. În anul 2008 ponderea importantă în volumul veniturilor a 

fost constituită din sumele încasate din taxe de administrare şi 

funcţionare.  

Cheltuielile totale ale anului 2008, au fost în sumă de 11.319 mii lei, 

reprezentând 69,64 % din prevederile aprobate prin bugetul de venituri şi 

cheltuieli, iar cheltuielile curente au fost în sumă de 10.871 mii lei, 

reprezentând 70,43 % din prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli. 

În anul 2008, Comisia a beneficiat de susţinere financiară din partea 

Băncii Mondiale pentru achiziţionarea de software, în principal, în vederea 
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eficientizării supravegherii prudenţiale a activităţii administratorilor şi 

fondurilor de pensii private. 

Deficitul bugetului anului 2008, în sumă de 3.940  mii lei, a fost 

suportat din excedentul anului 2007. 

La finele anului 2008 nu au existat restanţe la plată a obligaţiilor 

către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul 

asigurărilor sociale de şomaj sau bugetul asigurărilor sociale de sănătate. 

Disponibilul din venituri proprii existent la sfârşitul anului, în sumă 

de 19.656 mii lei, va constitui sursă de finanţare pentru cheltuielile 

operaţionale şi de  investiţii, în anul următor.  

Situaţiile financiare anuale au fost elaborate având în vedere 

prevederile Legii contabilităţii, Legii Finanţelor Publice, OMFP 

nr.1917/2005, OMFP nr.3769/2008 privind întocmirea şi depunerea 

situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2008 şi a 

prevederilor OMFP nr.3647/ 2008 privind încheierea exerciţiului bugetar al 

anului 2008. 

 Misiunea CSSPP este de a acţiona în scopul protejării intereselor 

participanţilor şi ale beneficiarilor, pentru a asigura funcţionarea eficientă 

a sistemului de pensii private prin îndeplinirea celor 6 funcţii de bază ale 

oricărei autorităţi de acest gen, la care se adaugă, în cazul CSSPP, şi 

reglementarea cadrului secundar. 

Domnul preşedinte Mircea Oancea a subliniat faptul că în condiţiile 

perioadei dificile pe care o traversează pieţele financiare internaţionale în 

ultimul an şi jumătate, cu efecte negative asupra economiei reale, prin 

creşterea şomajului, îngheţarea sau reducerea veniturilor salariale, 

amplificarea fenomenului inflaţionist, există posibilitatea ca sistemul de 

pensii private din România să înregistreze influenţe negative precum 

scăderea cuantumului contribuţiilor şi a numărului de participanţi, fiind 

astfel previzibilă o diminuare a dinamicii generale a sistemului, ceea ce 

implică luarea unor măsuri pentru situaţia de criză. 

La întrebarea domnului deputat Ioan Nelu Botiş în legătură cu rata 

de înlocuire ce urmează a fi avută în vedere în cadrul sistemului de pensii 
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private, domnul Mircea Oancea a răspuns că este prea devreme pentru a fi 

stabilit un astfel de indicator. 

Cu privire la numărul de contribuabili la sistem, raportat la numărul 

de participanţi, acesta este în scădere datorită creşterii şomajului precum 

şi indisciplinei unor angajatori care nu îşi achită obligaţiile de plată a 

contribuţiilor. Prin urmare există din ce în ce mai multe conturi goale 

(950.000 în 2008), iar numărul lor creşte de la lună la lună, la ora actuală 

existând în evidenţă 1.640.000 de conturi nealimentate. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor 4 comisii au hotărât, 

cu unanimitate de voturi, aprobarea Raportului privind activitatea 

desfăşurată de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private în 

anul 2008. 

 

 În partea a doua a şedinţei, lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Viorel Ştefan, preşedintele Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 

 Domnia sa a precizat că asupra proiectului de lege înscris la punctul 

2 pe ordinea de zi s-au pronunţat ambele comisii, adoptându-se soluţii 

diferite. 

 Domnul deputat Eugen Nicolăescu a precizat că susţine forma 

adoptată de Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, iar domnul deputat 

Ioan Cindrea a menţionat că susţine respingerea proiectului de lege, cu 

excepţia art.III. 

Domnul deputat Ioan Nelu Botiş a precizat că grupul PDL susţine 

varianta propusă de Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

Întrucât, la exprimarea votului, s-a constatat că din cei 54 de 

parlamentari, membri ai celor două comisii, sunt prezenţi doar 24, şedinţa 

se suspendă din lipsă de cvorum, urmând ca reluarea dezbaterilor să aibă 

loc într-o altă şedinţă comună. 
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În ziua de 12 mai 2010, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi-

a desfăşurat lucrările începând cu ora 14.00, având următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2010 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 

justiţiei în vederea transpunerii Directivei 2006/123/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în 

cadrul pieţei interne - PLx 206/2010 

2. Propunere legislativă pentru completarea art.10 din Legea nr.329/2009 

privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea 

cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea 

acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional - 

Plx 250/2010 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.340/2004 privind instituţia prefectului, republicată - Plx 259/2010 

4. Propunere legislativă privind unele măsuri pentru asigurarea spaţiilor 

necesare desfăşurării activităţii confederaţiilor sindicale reprezentative la 

nivel naţional - Plx 285/2010. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Ioan Cindrea, 

vicepreşedinte al comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-na Irina Alexe - Secretar de Stat, Ministerul Administraţiei şi 

Internelor 

- d-na Rodica Constantinovici - Secretar de Stat, Ministerul Justiţiei 

- d-l George Miclăuş – consilier, Ministerul Justiţiei. 

 

Dezbaterile au început cu propunerea legislativă pentru completarea 

art.10 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi 

instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de 

afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul 

Monetar Internaţional - PLx 250/2010. Aceasta a fost prezentată de către 

doamna Monica Rallu Curta, expert parlamentar, care a arătat că 
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intervenţiile legislative vizează exceptarea de la aplicarea acestor prevederi a 

personalului din cadrul Ministerului Apărării Naţionale care participă la 

misiuni în afara teritoriului statului român. 

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

invitaţii, iar în urma finalizării dezbaterilor, s-a propus acordarea unui aviz 

favorabil, în forma prezentată de iniţiatori. Cu majoritate de voturi  

(o abţinere), propunerea de avizare favorabilă a fost acceptată. 

 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2010 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei 

în vederea transpunerii Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European şi 

a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne 

- PLx 206/2010 a fost prezentat de către doamna Lidia Vlădescu, consultant 

parlamentar, care a precizat că obiectul de reglementare îl constituie 

modificarea şi completarea cadrului legal existent pentru asigurarea 

conformităţii cu dispoziţiile comunitare. Astfel, actul normativ supus 

dezbaterii are ca obiectiv eliminarea cerinţelor discriminatorii între cetăţenii 

români şi cei aparţinând altor state membre ale Uniunii Europene în ceea ce 

priveşte accesul în profesiile aflate în sfera competenţei de reglementare a 

Ministerului Justiţiei, respectiv interpret şi traducător folosit în sistemul 

justiţiei, mediator, expert tehnic judiciar, expert criminalist. 

Doamna Rodica Constantinovici, Secretar de Stat în cadrul Ministerului 

Justiţiei a mai precizat că ordonanţa cuprinde modificarea a 4 acte 

normative, referitoare la condiţiile de acces şi exercitarea profesiilor 

menţionate anterior. 

În urma finalizării dezbaterilor, s-a propus acordarea unui aviz 

favorabil, în forma prezentată. Cu unanimitate de voturi propunerea de 

avizare favorabilă a fost acceptată. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.340/2004 privind instituţia prefectului, republicată - Plx 259/2010 a fost 

prezentată de către domnul Decebal Stănescu, expert parlamentar, care a 

arătat că propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 
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art.19 alin.(1) din Legea nr.340/2004, în sensul introducerii unor norme prin 

care să se prevadă ca numirea şi destituirea din funcţie a secretarilor 

unităţilor administrativ-teritoriale să se facă prin ordin al prefectului. 

Doamna Irina Alexe, Secretar de Stat în cadrul Ministerului 

Administraţiei şi Internelor a precizat că Guvernul nu susţine această 

propunere legislativă. 

În urma finalizării dezbaterilor, s-a propus acordarea unui aviz 

negativ. Cu unanimitate de voturi propunerea de avizare negativă a fost 

acceptată. 

 

Propunerea legislativă privind unele măsuri pentru asigurarea spaţiilor 

necesare desfăşurării activităţii confederaţiilor sindicale reprezentative la 

nivel naţional - Plx 285/2010 a fost prezentată de către doamna Lidia 

Vlădescu, consultant parlamentar, care a precizat că prin această propunere 

legislativă se crează cadrul legal privind atribuirea în folosinţă gratuită, pe 

perioada existenţei confederaţiilor sindicale reprezentative la nivel naţional, 

a spaţiilor aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unităţilor 

administrativ-teritoriale, utilizate în prezent ca sedii de aceste confederaţii 

sindicale. 

Totodată, se doreşte ca în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a 

legii confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional să poată opta 

pentru cumpărarea imobilelor folosite ca sedii şi aflate în domeniul privat al 

statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale. 

Doamna Irina Alexe, Secretar de Stat în cadrul Ministerului 

Administraţiei şi Internelor a precizat că Guvernul nu susţine această 

propunere legislativă întrucât o parte a prevederilor sale încalcă dispoziţiile 

constituţionale. În acest sens s-a pronunţat şi Consiliul Legislativ, prin avizul 

negativ nr.1444 din 2 decembrie 2009. 

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

invitaţii. Având în vedere opiniile diferite ale membrilor comisiei, nu s-a 

putut lua o decizie, propunerea legislativă fiind amânată pentru a fi 

dezbătută într-o şedinţă viitoare. 
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În ziua de 13 mai 2010, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi-

a desfăşurat lucrările având pe ordinea de studiu individual asupra 

proiectelor de legi şi propunerilor legislative aflate pe agenda de lucru a 

comisiei. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (19), în ziua de 11 mai 2010 a 

absentat domnul deputat Iulian Vladu (grup parlamentar PD-L). Conform 

prevederilor art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, în locul domniei sale a participat doamna deputat Teodora 

Trandafir. 

În ziua de 12 mai 2010 au absentat doamnele deputat Claudia 

Boghicevici şi Cristina Elena Dobre (grup parlamentar PD-L). Conform 

prevederilor art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, în locul doamnei deputat Claudia Boghicevici a participat doamna 

deputat Teodora Trandafir, iar în locul doamnei deputat Cristina Elena Dobre 

a participat doamna deputat Mihaela Stoica. 

În ziua de 13 mai 2010 au participat la lucrări toţi membrii comisiei: 

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, Cristina 

Elena Dobre, Florian-Daniel Geantă, Cornel Ghiţă, Ludovic Orban, Cristina-

Ancuţa Pocora, Dan-Mircea Popescu, Vasile Silviu Prigoană, Nini Săpunaru, 

Marian Sârbu, Iulian Vladu. 

  

  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Victor Paul Dobre    Adrian Solomon 

 

 

 

 

 

 

Şef serviciu,  
Consilier parlamentar Elena Mesaroş 

 Întocmit, 
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 Expert parlamentar Steliana Sorina Szabo 

 Consultant parlamentar Lidia Ana Vlădescu 
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