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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 22, 23 şi 24 februarie 2011 

 

În ziua de 22 februarie 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă comună cu Comisia pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, începând cu 

ora 14.30. 

Comisiile au avut pe ordinea de zi un singur proiect, respectiv 

proiectul de Lege pentru stabilirea parteneriatului dintre stat şi biserică în 

domeniul asistenţei sociale - PLx 630/2009. 

 

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

Sociale 

• d-l Adrian Lemeni – Secretar de Stat, Secretariatul de Stat pentru Culte 

• d-l Ionuţ Corduneanu – vicar patriarhal administrativ, Patriarhia 

Română 

• d-na Irina Avramescu – consilier, Ministerul Finanţelor Publice 

• d-na Florenţa Crinta – consilier, Ministerul Finanţelor Publice. 



În deschiderea lucrărilor, domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele Comisiei pentru şi protecţie socială, a arătat că fiecare 

comisie în parte a discutat, separat, proiectul de Lege şi în urma 

dezbaterilor acesta a fost adoptat în forma prezentată în cadrul Comisiei 

pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale şi 

respins în cadrul Comisia pentru muncă şi protecţie socială. Având în 

vedere soluţiile diferite adoptate în cele două comisii a fost necesară o 

dezbatere comună a proiectului de lege înscris pe ordinea de zi. 

Doamna deputat Raluca Turcan, în calitate de iniţiator, a făcut o 

prezentare generală a proiectului de Lege pentru stabilirea parteneriatului 

dintre stat şi biserică în domeniul asistenţei sociale. Domnia sa a arătat că 

nevoia de asistenţă se află în prim-planul acestui proiect de lege pentru a 

oferi asistenţă socială ţintită, pentru familiile şi persoanele care au  

într-adevăr nevoie de sprijin. Comunitatea locală cunoaşte cel mai bine 

aceste cazuri, iar biserica poate identifica situaţiile în care este nevoie de 

intervenţie directă. 

Cu sprijinul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, care 

corelează proiectul cu reglementările din domeniul asistenţei sociale, se va 

reuşi atingerea scopului de valorificare a potenţialul cultelor de a îndeplini 

misiunea de factor de sprijin într-o comunitate, mai ales pentru copiii ai 

căror părinţi sunt plecaţi în străinătate. 

Domnul Secretar de Stat Valentin Mocanu a arătat că istoria acestui 

proiect de lege este complicată din punct de vedere tehnic, însă prin 

colaborarea dintre minister şi iniţiatori trebuie făcută o lege care să 

răspundă nevoilor prezentate de iniţiatori. 

La nivelul comunităţii, biserica are legătură directă cu cetăţenii în a 

oferi sisteme complete de asistenţă socială, şi în acest sens anumite 

elemente trebuie introduse în lege ca aceasta să corespundă din punct de 

vedere tehnic. 

Domnul Adrian Lemeni, Secretar de Stat în cadrul Secretariatului de 

Stat pentru Culte apreciază iniţiativa de valorificare a potenţialului specific 

al cultelor şi consideră importantă asumarea responsabilităţii cultelor în 

dezvoltarea şi implementarea unor asemenea proiecte, care deja există în 
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unele localităţi. Domnia sa a subliniat faptul că biserica apreciază această 

iniţiativă. 

Din partea Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, proiectul de 

lege a fost prezentat de către domnul Decebal Stănescu, expert 

parlamentar, care a arătat că acesta are ca obiect de reglementare 

stabilirea cadrului juridic pentru organizarea şi derularea parteneriatului 

între stat şi biserică în domeniul asistenţei sociale, în scopul implicării 

cultelor religioase din România în realizarea de programe sociale pe 

termen lung. Se urmăreşte derularea de prestaţii sociale prin biserică, 

sustenabile pe termen lung, demarate cu susţinere de la stat şi care pot 

să ajungă, treptat, să se finanţeze într-o măsură din ce în ce mai mare din 

surse independente, pentru sprijinirea persoanelor aflate în dificultate, în 

vederea depăşirii unor situaţii de criză şi a reintegrării lor în societate, 

astfel: persoane aflate în situaţii de risc social, persoane aflate în 

aşezămintele sociale ale bisericii şi în instituţiile de ocrotire ale statului, 

persoane vârstnice singure, victimile calamităţilor naturale, copii ai căror 

părinţi sunt plecaţi în străinătate, copii orfani sau abandonaţi e.t.c.. 

  Doamna deputat Aura Vasile a arătat că reprezentanţii administraţiei 

publice locale au colaborat cu biserica pentru a ajuta atât material cât şi 

spiritual persoanele care sunt în nevoie, a apreciat oportunitatea 

proiectului şi a formulat observaţii referitor la definirea în lege a noţiunii 

de „autoritate a administraţiei publice locale”. 

Domnul deputat Dan Mircea Popescu, remarcând faptul că 

întrebările care se pun referitor la proiect induc faptul că suntem de acord 

cu adoptarea acestuia, apreciază că asistăm de un an si mai bine la un 

fenomen care îi îngrijorează pe toţi românii şi anume reducerea veniturilor 

şi implicit a condiţiilor de viaţă pentru toţi românii. Acest proiect pare 

generos, dar el reglementează altceva: înfiinţarea de asociaţii filantropice 

de către biserică pe banii statului, or cu acest lucru domnia sa nu poate fi 

de acord în condiţiile în care statul reduce drepturile sociale şi în schimb 

are bani de a da bisericii să facă asemenea asociaţii. 

Domnul deputat Nicolae Păun, preşedintele Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a expus 
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principalele argumente care au stat la baza luării deciziei de adoptare a 

proiectului de lege în cadrul comisiei pe care o conduce, şi anume  

formarea unui cadru legislativ adecvat pentru ca biserica să desfăşoare 

activităţi pe care le desfăşoară deja, însă într-un cadru legal, dispunând şi 

de locaţii în acest sens. 

Domnul deputat Ioan Cindrea a subliniat faptul că PSD susţine 

parteneriatul dintre stat şi biserică, dar având în vedere faptul că până la 

această dată nu a fost dat publicităţii noul Cod social, domnia sa întreabă 

dacă e oportună această reglementare acum, când Guvernul lucrează la 

codul social şi dacă această reglementare este compatibilă cu viitoarele 

prevederi ale legii cadru. 

Doamna deputat Claudia Boghicevici a arătat că biserica a înfiinţat 

primele asociaţii de protecţie socială şi e necesară diversificarea serviciilor 

oferite; de asemenea, nu este vorba de finanţare suplimentară din partea 

statului, acest proiect de lege punând în legalitate activitatea deja 

desfăşurată. 

Domnul deputat Kerekes Karoly a arătat faptul că, iniţial, nu a fost 

de acord cu promovarea proiectului de lege, dar în urma amendării 

acestuia s-a ajuns la un text agreat şi de către Ministerul Muncii şi în 

consecinţă acesta poate fi aprobat, însă domnia sa consideră necesară 

intruducerea unei prevederi în sensul ca activităţiile desfăşurate în baza 

acestei legi să nu constituie mijloc de atragere la vreun cult al 

beneficiarilor de servicii, sub sancţiunea încetării finanţării, tocmai pentru 

a garanta libertatea de conştiinţă a beneficiarilor de servicii. 

 Domnul deputat Ludovic Orban consideră că sunt necesare anumite 

competenţe şi resurse umane care să ajute la aducerea la îndeplinire a 

acestor servicii. Domnia sa remarcă faptul că în domeniul protecţiei sociale 

are loc un proces de recentralizare, exemplu elocvent fiind plata venitului 

minim garantat. Există atâtea structuri şi suprapuneri de atribuţii încât, la 

ora actuală, nu se ştie dacă programele îşi ating scopul la nivel naţional, 

chiar dacă nu sunt resurse pentru programe deja asumate şi în plus legea 

poate crea situaţii discriminatorii pentru diversele culte din ţara noastră.  
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 Doamna deputat Mariana Câmpeanu arată că intenţia este bună, 

însă forma adoptată duce la discriminări şi consideră că ar trebui o lege 

generală privitoare la servicii sociale care să cuprindă şi biserica în calitate 

de prestator de servicii sociale. 

 Domnul deputat Adrian Solomon remarcă faptul că din discuţii a 

reieşit faptul că avem deja legislaţie în domeniu, iar adoptarea acestui 

proiect ori este inutilă fiind doar o paradă a iniţiatorilor, ori este vorba de 

sume importante de bani care se dau şi care ar putea fi valorificate mai 

judicios. 

 Domnul Secretar de Stat Valentin Mocanu a specificat faptul că banii 

nu sunt ai Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale ci sunt alocaţi 

la un capitol special de la bugetul de stat cu această destinaţie. Referitor 

la proiectele care vor fi finanţate, domnia sa a arătat că vor fi finanţate 

acele proiecte care respectă criteriile din lege. 

Domnul Secretar de Stat Adrian Lemeni a remarcat faptul că nu se 

va face discriminare între diferitele culte legal constituite şi recunoscute în 

România, care participă direct sau indirect, prin unităţile proprii de cult la 

organizarea programelor de asistenţă socială, întrucât toate cultele susţin 

deja programe din venituri proprii cunoscute la nivel local şi central. 

În cadrul dezbaterilor pe articole, doamna deputat Raluca Turcan, 

referindu-se la titlul proiectului de lege, a arătat că forma actuală a titlului 

este mult prea generală şi nu se referă strict la obiectul reglementării aşa 

cum prevăd normele de tehnică legislativă: titlul reprezintă o formulare 

sintetică a domeniului reglementat de proiectul de lege. 

Noutatea, care justifică iniţierea actului normativ, este procedura de 

finanţare a proiectelor unităţii de cult, distinctă de cele existente, nu 

posibilitatea încheierii de parteneriate între autorităţile administraţiei 

publice şi cultele religioase recunoscute. 

Sintagma ”stabilirea parteneriatului” este insuficient de explicită 

pentru conţinutul materiei reglementate, deoarece un parteneriat nu 

poate fi ”stabilit” prin lege, ci poate fi încheiat numai prin semnarea unui 

acord/contract între două sau mai multe părţi. În acest sens, domnia sa a 

 
5/10 



reformulat titlul legii, iar amendamentul a fost acceptat de membrii 

comisiilor cu majoritate de voturi (un vot împotrivă şi 2 abţineri). 

 A fost acceptat de asemenea, cu majoritate de voturi, 

amendamentul formulat la art.1 de către d-na deputat Claudia Boghicevici 

şi d-nii deputaţi Cornel Ghiţă şi Iulian Vladu. În sensul stabilirii cu claritate 

a obiectului legii în condiţiile în care parteneriatul public privat este 

reglementat prin Legea parteneriatului public-privat nr.178/2010, obiectul 

prezentei legi trebuie să fie reprezentat de finanţarea programelor iniţiate 

de culte în domeniul social-filantropic. 

 De asemenea, au fost aduse şi alte amendamente, care se regăsesc 

în raportul comun al celor două comisii. 

 Supus votului per ansamblu, proiectul de lege a fost adoptat, cu 

amendamentele admise, cu majoritate de voturi (un vot împotrivă şi 3 

abţineri). 

 

În ziua de 23 februarie 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 9.30, având următoarea 

ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.672/2002 

privind auditul public intern - PLx 31/2011 

2. Propunere legislativă pentru modificarea Normelor metodologice de 

punere în aplicare a prevederilor art.III din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar fiscale - PLx 

39/2011 

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii patronatelor 

nr.356/2001 - PLx 303/2010 

4. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.125/2005 pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2004 privind 

salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile 

sanitare publice din sectorul sanitar - Plx 627/2010 

5. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.34/1998 privind acordarea 

unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate 
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juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială - 

PLx 666/2010 

6. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă nr.28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie 

socială - Plx 671/2010 

7. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor - PLx 

696/2010 

8. Proiect de Lege pentru completarea art.60 alin.(1) din Legea 

nr.53/2003 – Codul Muncii - PLx 574/2010 

9. Propunere legislativă pentru completarea art.132 din Legea nr.53/2003 

- Codul Muncii - Plx 689/2010 

10. Proiect de Lege pentru completarea art.134 alin.(1) din Legea 

nr.53/2003 – Codul muncii - Plx 765/2010 

11. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.53 din 24 ianuarie 

2003 - Codul Muncii - Plx 789/2010. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Ioan Cindrea, 

vicepreşedinte al comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Valentin Mocanu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale  

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

Tineretului şi Sportului 

- d-na Daniela Pescaru – director general, Ministerul Finanţelor Publice 

- d-l Marcel Ghiţă – director, Ministerul Finanţelor Publice 

- d-na Corina Teodor – consilier, Ministerul Sănătăţii 

- d-l Radu Minea – membru al Consiliului Economic şi Social. 

 

Întrucât nu a fost întrunit cvorumul de şedinţă, dezbaterile asupra 

proiectelor aflate pe ordinea de zi au fost amânate, urmând să fie reluate 

într-o şedinţă ulterioară a comisiei. 
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În ziua de 24 februarie 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 9.30, având pe ordinea de 

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

 

Din numărul total al membrilor comisiei (30), în ziua de 22 

februarie 2011 au lipsit domnul deputat Ioan Nelu Botiş (grup 

parlamentar PD-L), domnul deputat Ioan Narcis Chisăliţă (grup 

parlamentar PSD), doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache (grup 

parlamentar PSD), domnul deputat Florian Daniel Geantă (grup 

parlamentar PD-L), domnul deputat Gheorghe Tinel (grup parlamentar 

PD-L), doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora (grup parlamentar PNL), 

domnul deputat Vasile Silviu Prigoană (grup parlamentar PD-L) şi doamna 

deputat Mihaela Stoica (grup parlamentar PD-L). 

Conform prevederilor art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Ioan Nelu Botiş (grup 

parlamentar PD-L) a participat domnul deputat Theodor Paleologu, în locul 

domnului deputat Florian Daniel Geantă (grup parlamentar PD-L) a 

participat doamna deputat Raluca Turcan, în locul domnului deputat 

Gheorghe Tinel (grup parlamentar PD-L) a participat domnul deputat 

Stelian Fuia, în locul domnului deputat Vasile Silviu Prigoană (grup 

parlamentar PD-L) a participat domnul deputat Răzvan Mustea şi în locul 

doamnei deputat Mihaela Stoica (grup parlamentar PD-L) a participat 

domnul deputat Florin Anghel. 

Au fost prezenţi următorii deputaţi: Victor Paul Dobre – preşedinte, 

Claudia Boghicevici şi Ioan Cindrea – vicepreşedinţi, Adrian Solomon şi 

Kerekes Karoly – secretari, Maria Eugenia Barna, Nicolae Bănicioiu, Lucian 

Nicolae Bode, Mariana Câmpeanu, Dorel Covaci, Mircea Duşa, Cornel 

Ghiţă, Ludovic Orban, Pál Árpád, Cristina-Ancuţa Pocora, Cosmin Mihai 

Popescu, Dan-Mircea Popescu, Nini Săpunaru, Marian Sârbu, Aurelia 

Vasile, Gelu Vişan, Samoil Vîlcu, Iulian Vladu, Theodor Paleologu, Raluca 

Turcan, Stelian Fuia, Răzvan Mustea şi Florin Anghel. 
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Din numărul total al membrilor comisiei (30), în ziua de 23 

februarie 2011 au absentat domnul deputat Victor Paul Dobre (grup 

parlamentar PNL), domnul deputat Ioan Nelu Botiş (grup parlamentar PD-

L), domnul deputat Ioan Narcis Chisăliţă (grup parlamentar PSD), doamna 

deputat Ileana Cristina Dumitrache (grup parlamentar PSD), doamna 

deputat Cristina Ancuţa Pocora (grup parlamentar PNL), domnul deputat 

Vasile Silviu Prigoană (grup parlamentar PD-L) şi doamna deputat Mihaela 

Stoica (grup parlamentar PD-L). 

Conform prevederilor art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Ioan Nelu Botiş (grup 

parlamentar PD-L) a participat domnul deputat Gheorghe Hogea, în locul 

domnului deputat Vasile Silviu Prigoană (grup parlamentar PD-L) a 

participat domnul deputat Nicuşor Păduraru şi în locul doamnei deputat 

Mihaela Stoica (grup parlamentar PD-L) a participat doamna deputat 

Carmen Axenie. 

Au fost prezenţi următorii deputaţi: Claudia Boghicevici şi Ioan 

Cindrea – vicepreşedinţi, Adrian Solomon şi Kerekes Karoly – secretari, 

Maria Eugenia Barna, Nicolae Bănicioiu, Lucian Nicolae Bode, Mariana 

Câmpeanu, Dorel Covaci, Mircea Duşa, Florian Daniel Geantă, Tinel 

Gheorghe, Cornel Ghiţă, Ludovic Orban, Pál Árpád, Cosmin Mihai Popescu, 

Dan-Mircea Popescu, Nini Săpunaru, Marian Sârbu, Aurelia Vasile, Gelu 

Vişan, Samoil Vîlcu, Iulian Vladu, Gheorghe Hogea, Nicuşor Păduraru şi 

Carmen Axenie. 

 
Din numărul total al membrilor comisiei (30), în ziua de 24 

februarie 2011 au absentat domnul deputat Victor Paul Dobre (grup 

parlamentar PNL), domnul deputat Ioan Nelu Botiş (grup parlamentar  

PD-L), domnul deputat Ioan Narcis Chisăliţă (grup parlamentar PSD), 

doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache (grup parlamentar PSD) şi 

doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora (grup parlamentar PNL). 

Conform prevederilor art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Ioan Nelu Botiş (grup 

parlamentar PD-L) a participat domnul deputat Gheorghe Hogea. 
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Au fost prezenţi următorii deputaţi: Claudia Boghicevici şi Ioan 

Cindrea – vicepreşedinţi, Adrian Solomon şi Kerekes Karoly – secretari, 

Maria Eugenia Barna, Nicolae Bănicioiu, Lucian Nicolae Bode, Mariana 

Câmpeanu, Dorel Covaci, Mircea Duşa, Florian Daniel Geantă, Tinel 

Gheorghe, Cornel Ghiţă, Ludovic Orban, Pál Árpád, Cosmin Mihai Popescu, 

Dan-Mircea Popescu, Vasile-Silviu Prigoană, Nini Săpunaru, Marian Sârbu, 

Mihaela Stoica, Aurelia Vasile, Gelu Vişan, Samoil Vîlcu, Iulian Vladu, 

Gheorghe Hogea. 

 
 
 
  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

Victor Paul Dobre    Adrian Solomon 
 

 

 

 

Întocmit, 
Expert parlamentar Sorina Szabo 
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