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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 14 şi 15 septembrie 2004 

 
 
 
 
 În ziua de 14 septembrie 2004 Comisia şi-a desfăşurat lucrările între 
orele 14 - 16, având următoarea ordine de zi: 
 

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

nr.56/2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit 
manager public – P.L. X516/2004  

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.58/2004 privind 
înfiinţarea Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară – 
CENAFER – P.L. X495/2004  

3. Proiect de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul 
Ministerului Public, a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi Terorism – P.L. X 501/2004  

4. Proiect de Lege privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române – 
P.L.X 509/2004  

Lucrările şedinţei au fost conduse de doamna deputat Smaranda 
Dobrescu, preşedintele comisiei. 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.58/2004 
privind înfiinţarea Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară – 
CENAFER a fost elaborat în scopul asigurării perfecţionării şi verificării 
profesionale periodice a personalului implicat în activităţi specifice desfăşurării 
transportului feroviar. De asemenea, proiectul reglementează participarea în 
comisiile de autorizare a personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei 
în transportul feroviar. 

În urma analizării lui, Comisia a hotărât avizarea favorabilă cu 
unanimitate de voturi în forma prezentată. 

Proiectul de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul 
Ministerului Public, a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate 

Administrator
conform
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Organizată şi Terorism vine să completeze reglementările în materie în vederea 
alinierii legislative la aquis-ul comunitar. Restructurarea mecanismului 
instituţional în domeniul combaterii infracţiunilor de criminalitate este impusă 
de necesităţile de siguranţă internă a societăţii româneşti în faţa ameninţărilor 
transfrontaliere, printre care se numără şi fenomenul terorist. 

În urma analizării, proiectul de Lege a fost avizat favorabil cu unanimitate 
de voturi, în forma prezentată. 

Proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei 
Române abrogă vechea reglementare în materie, respectiv Legea nr.116/1998. 
Noua reglementare a fost determinată atât de necesitatea creării unui nou cadru 
legal pentru activitatea jandarmeriei române, cât şi de necesitatea corelării 
legislaţiei ce reglementează activitatea acestei instituţii cu reglementările 
instituţiilor similare din statele Uniunii Europene. De asemenea, proiectul are în 
vedere sporirea competenţei acestei instituţii în lupta împotriva fenomenului 
infracţional, reconsiderarea rolului ei în asigurarea securităţii naţionale şi a 
interoperabilităţii în acţiuni cu forţe similare din alte state care participă la 
misiuni internaţionale sub egida NATO, UE şi ONU. 

În urma analizării, proiectul de Lege a fost avizat favorabil cu unanimitate 
de voturi, în forma prezentată. 

 
 În ziua de 15 septembrie 2004, lucrările şedinţei s-au desfăşurat între 
orele 9 – 11 şi au fost conduse de doamna deputat Smaranda Dobrescu, 
preşedintele comisiei.  
 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.56/2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit 
manager public a fost elaborat în vederea creării unei noi categorii specifice de 
funcţionari publici, denumiţi manageri publici şi integrarea acestora în sistemul 
administraţiei publice. Managerii publici pot accede la un sistem de promovare 
rapidă în funcţia publică pe baza unui sistem de evaluare continuă a 
performanţelor pe criterii de competenţă şi competitivitate, în contextul unui 
cadru instituţional adecvat. În fapt, este vorba despre un regim special aplicabil 
derogatoriu de la unele dispoziţii cuprinse în Legea nr.188/1991 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată. 

În urma analizării, membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu 
unanimitate de voturi, cu un amendament, formulat de doamna preşedinte 
Smaranda Dobrescu, la art.10 alin.(1) prin introducerea a două noi litere d) şi e) 
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în vederea recunoaşterii studiilor masterale efectuate în cadrul Universităţii şi a 
SNSPA. 
 Din numărul total al membrilor comisiei (21), în ambele zile a absentat 
domnul deputat Marian Sârbu – grup parlamentar PSD. 
 
 
 
 
 
 PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
 Smaranda Dobrescu    Pavel Todoran 


