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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 7, 8 şi 9 aprilie 2009 

 

 

În ziua de 7 aprilie 2009, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

şi-a desfăşurat lucrările între orele 15.00 – 18.00, având următoarea 

ordine de zi: 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.81/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale 

personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază 

pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului 

salarizat potrivit anexelor nr.II şi III la Legea nr.154/1998 privind 

sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a 

indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, 

precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor 

drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale şi a 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2003 privind consilierii pentru 

afaceri europene – PLx 651/2008 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr. 199/2008 pentru modificarea şi completarea anexei nr.VII/2b la 

Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al 

altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de 



urgenţă a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor 

de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi 

personalului salarizat potrivit anexelor nr.II si III la Legea nr.154/1998 

privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a 

indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, 

precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor 

drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale – PLx 

191/2009  

3. 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 

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

nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate – PL 

202/2009 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 

personalului din învăţământ – PLx 199/2009 

6. Dezbatere cu subcomisia constituită pentru modificarea şi completarea 

textului OUG nr.148/2005, la PLx 691/2008 şi PLx 692/2008, pe tema 

indemnizaţiei pentru creşterea copilului. 

 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Victor Paul 

Dobre, preşedintele comisiei. 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

 d-na Georgeta Jugănaru - director, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale  

 d-na Maria Turceanu – consilier superior, Ministerul Finanţelor Publice 

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

 d-l Ion Ciucă – director, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 

 d-na Doina Pârcălabu – preşedinte, Casa Naţională de Pensii şi alte 

Drepturi de Asigurări Sociale 

 d-l Aron Ioan Popa – preşedinte Autoritatea de Audit 
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 d-na Simona Vâjianu – director, Curtea de Conturi a României 

 d-l Gheorghe Neicuţescu – consilier de conturi, Curtea de Conturi a 

României 

 d-l Lucian Avramescu – consilier juridic CNSLR “Frăţia” 

 d-l Marius Nistor – preşedinte executiv, FSI “Spiru Haret” 

 d-l Ştefan Militaru – consilier juridic, FSI “Spiru Haret”. 

 

Dezbaterile au început cu proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/2008 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2008 privind nivelul salariilor de 

bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor 

de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului 

salarizat potrivit anexelor nr.II şi III la Legea nr.154/1998 privind sistemul 

de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru 

persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de 

reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului 

contractual salarizat prin legi speciale şi a Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene – PLx 

651/2008. 

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

invitaţii. S-a precizat că acest proiect de lege a fost retrimis la comisie de 

plenul Camerei Deputaţilor şi s-a propus menţinerea soluţiei iniţiale, de 

adoptare a proiectului de lege în forma prezentată. Supusă votului, 

propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr. 199/2008 pentru modificarea şi completarea anexei nr.VII/2b 

la Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al 

altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de 

bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului 

salarizat potrivit anexelor nr.II si III la Legea nr.154/1998 privind sistemul 
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de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru 

persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de 

reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului 

contractual salarizat prin legi speciale – PLx 191/2009 a fost prezentat de 

către d-l Aron Ioan Popa – preşedintele Autorităţii de Audit.  

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. 

 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

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

bugetare – PLx 194/2009 a fost prezentat de către doamna Maria Turceanu, 

consilier superior în Ministerul Finanţelor Publice. 

Doamna Monica Rallu Curta, expert parlamentar, a menţionat obiectul 

de reglementare, precum şi faptul că ordonanţa a fost adoptată de Senat în 

forma prezentată. 

În cadrul discuţiilor s-a propus amânarea dezbaterilor. De asemenea, 

s-a propus efectuarea unor calcule şi invitarea la dezbateri, dacă nu a 

ministrului finanţelor, cel puţin a unui Secretar de Stat, pentru a şti ce sume 

se vehiculează.  

Cele două propuneri au fost supuse votului fiind acceptate cu 

majoritate de voturi, înregistrându-se şi 2 voturi împotrivă. 

 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate – 

PLx 202/2009 a fost prezentat de către doamna Doina Pârcălabu, 

preşedintele Casei Naţionale de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale.  

Doamna Monica Rallu Curta, expert parlamentar, a menţionat că 

există două amendamente depuse la comisie. 

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

invitaţii. S-a propus ca ministerele implicate, respectiv Ministerul Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor Publice să vină cu nişte 
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calcule estimative, întrucât amendamentele au implicaţii bugetare 

considerabile. S-a propus suspendarea dezbaterilor, precum şi solicitarea 

unui punct de vedere al celor două ministere, referitor la o evaluare cât mai 

aproape de realitate asupra numărului de beneficiari şi implicaţiilor financiare 

şi economice în ceea ce priveşte aplicarea extinderii ariei beneficiarilor. Fiind 

supuse votului, cele două propuneri au fost acceptate cu unanimitate de 

voturi. 

 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 

2008 personalului din învăţământ – PLx 199/2009 este prezentat de către 

domnul Ion Ciucă, director în Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. 

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

invitaţii. Domnii deputaţi au considerat că la dezbaterea proiectelor de lege 

de o asemenea importanţă trebuie să fie prezenţi Secretarii de Stat şi au 

solicitat amânarea discutării acestui proiect şi invitarea la dezbateri a unui 

Secretar de Stat din cadrul MECI. 

De asemenea, s-a considerat că această dezbatere nu poate avea loc 

fără Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, sesizată cu 

dezbaterea pe fond a proiectului de lege alături de comisia noastră. 

În acest context, s-a propus: 

- să fie invitat la dezbateri un Secretar de Stat din cadrul MECI  

- să se solicite un punct de vedere scris al acestui minister 

- să se solicite prezenţa ministrului educaţiei, cercetării şi inovării 

- dezbaterea în şedinţă comună cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 

tineret şi sport 

- în cazul în care ministrul educaţiei, cercetării şi inovării participă la 

dezbateri, să fie invitat şi ministrul finanţelor publice, întrucât proiectul 

este prea important pentru a se purta discuţii doar la nivelul Secretarilor 

de Stat. 

Supuse votului, propunerile au fost acceptate, iar după ce data 

şedinţei va fi stabilită, cu consultarea preşedintelui Comisiei pentru 
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învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, să fie invitaţi la această şedinţă miniştrii 

educaţiei şi finanţelor. 

 

În continuare s-a trecut la ultimul punct de pe ordinea de zi, respectiv 

dezbaterea în cadrul subcomisiei constituită pentru modificarea şi 

completarea textului Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.148/2005, la 

PLx 691/2008 şi PLx 692/2008, pe tema indemnizaţiei pentru creşterea 

copilului. 

Lucrările au fost conduse de către doamna deputat Cristina Pocora.  

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi: 

 d-na Mioara Bogdan - Secretar general, Agenţia Naţională pentru 

Protecţia Drepturilor Copilului 

 d-na Raluca Vărgălui - reprezentant Agenţia Naţională pentru Egalitatea 

de Şanse 

 d-na Alexandra Nemeş - reprezentant Agenţia Naţională pentru Egalitatea 

de Şanse 

 d-na Aura Colang - consilier, Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei 

 d-na Irina Sorescu - Preşedinte executiv, Centrul Parteneriat pentru 

Egalitate 

 d-na Cristina Bucată - Coordonator Programe, Federaţia Organizaţiilor 

Neguvernamentale pentru Protecţia Copilului 

 d-na Marinescu Tamara – Asociaţia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului 

Feminin 

 d-na Dana Alexandra Lemne – mamă de gemeni. 

 

Înainte ca reprezentanţii societăţii civile să se prezinte şi să-şi exprime 

un punct de vedere referitor la tema discuţiilor, doamna deputat Claudia 

Boghicevici a făcut o scurtă prezentare a unei dezbateri publice avută în data 

de 4 aprilie 2009, pe tema indemnizaţiei pentru creşterea copilului. Domnia 

sa a precizat că dezbaterea publică s-a desfăşurat în Arad, la dezbatere 

participând reprezentanţi ai autorităţilor locale, cultelor religioase, societăţii 

civile, precum şi specialişti în asistenţă socială. Discuţiile s-au axat pe tema 

modificării şi completării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 
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privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr.7/2007, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 În cadrul acestei dezbateri s-au formulat două idei principale, asupra 

cărora trebuie să se intervină prin modificarea actului normativ supus 

dezbaterii, respectiv mărirea indemnizaţiei pentru creşterea copilului pentru 

părintele care are gemeni, tripleţi sau cvadrupleţi etc. (mai mulţi copii la o 

singură naştere) şi acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului şi 

persoanelor care urmează o formă de învăţământ şi, eventual, a persoanelor 

casnice -  care nu au stagiu de cotizare. 

 Totodată, domnia sa a prezentat propunerile făcute în cadrul acestei 

dezbateri publice, rugând participantele la discuţiile de azi să intervină 

asupra acestora, exprimându-şi un punct de vedere. 

Invitatele şi-au exprimat opinia că măsurile propuse în cadrul 

dezbaterii publice sunt bune, însă rămâne tot la latitudinea legiuitorului 

pentru a fi reglementate. 

De asemenea, s-a spus că pentru creşterea natalităţii ar fi justificată 

acordarea fie a unui spor la indemnizaţia pentru creşterea copilului sau 

acordarea pentru fiecare copil a unei indemnizaţii, având în vedere 

cheltuielile suplimentare ce apar în cadrul familiilor cu gemeni, tripleţi etc.  

 Doamna Irina Sorescu, preşedinte executiv al Centrului Parteneriat 

pentru Egalitate, a precizat că trebuie făcută distincţia clară între 

indemnizaţia acordată pentru creşterea copilului şi alocaţia de stat care se 

acordă pentru copil. 

 Doamna Dana Alexandra Lemne, mamă de gemeni, a spus că este 

greu de explicat şi de a-i face pe ceilalţi să înţeleagă cum e să creşti doi copii 

de aceeaşi vârstă. Acordarea unui ajutor suplimentar este necesar, cu atât 

mai mult cu cât, în acesat caz, se dublează tot: cheltuieli, hăinuţe, pampersi, 

lapte praf, suplimente nutritive, dar şi atenţie, dragoste, griji. Domnia sa a 

întărit precizarea că indemnizaţia acordată mamei, pentru înlocuirea 

venitului salarial, nu trebuie confundată cu alocaţia de stat acordată 

copilului. Totodată, a apreciat că un copil are nevoie de o atenţie sporită mai 
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mult de doi ani, iar acordarea alocaţiei în cuantum majorat pentru o 

perioadă mai lungă de doi ani este necesară şi binevenită.  

Doamna Mioara Bogdan, Secretar general al Agenţiei Naţionale pentru 

Protecţia Drepturilor Copilului, a făcut câteva precizări cu privire la 

importanţa stabilirii unui coş minim de cheltuieli necesare pentru creşterea 

copilului, atât în familie cât şi în instituţii specializate de ocrotire a copilului. 

Acest coş minim ar trebui să stea la baza principiului de acordare a 

indemnizaţiei pentru creşterea copilului şi, în acest sens, a precizat că în 

cadrul instituţiei pe care o reprezintă au fost puse bazele unui proiect de 

acest gen în vederea clarificării modului de calcul al cheltuielilor aferente 

acestui coş zilnic. În legătură cu suma alocată indemnizaţiei pentru creşterea 

copilului, a arătat că este imperios necesară actualizarea în funcţie de 

indicele de inflaţie. 

Doamna deputat Cristina Pocora a precizat că este necesară stabilirea 

unor coordonate de contact pentru toţi invitaţii participanţi la această 

dezbatere, în vederea acordării posibilităţii membrilor comisiei de a adresa 

întrebări pentru clarificarea poziţiei faţă de propunerile legislative aflate în 

dezbatere, urmând ca în două - trei săptămâni să se trimită observaţii 

scrise, pe care subcomisia le va sintetiza, prezentând comisiei un punct de 

vedere. 

 

În ziua de 8 aprilie 2009, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

şi-a desfăşurat lucrările între orele 10.00 – 15.00, având următoarea 

ordine de zi: 

1. Prezentarea primelor aspecte privind salarizarea personalului bugetar, de 

către domnul Marian Sârbu, ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale. 

FOND 

2. Propunere legislativă pentru modificarea art.I al Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.19/2007 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.19/2000 privind sistemul public şi alte drepturi de asigurări sociale – 

Plx 101/2008 

3. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.230/2008 pentru modificarea unor acte normative în domeniul 
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pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat şi al celor de serviciu – PLx 

203/2009 

4. Propunere legislativă pentru modificarea art.31 din Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr.50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private - Plx 132/2009 

 AVIZE 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.194/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.293/2004 privind 

Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională 

a Penitenciarelor – PLx 197/2009 

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/1990 

privind Statutul personalului aeronautic din aviaţia militară a României – 

Plx 134/2009 

7. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263 din 19.07.2007 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor – Plx 186/2009. 

 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Victor Paul 

Dobre, preşedintele comisiei. 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

 d-l Marian Sârbu – ministru, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de 

Şanse  

 d-na Georgeta Jugănaru - director, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale  

 d-l Bogdan Drăgoi – Secretar de Stat, Ministerul Finanţelor Publice 

 d-na Magda Ioniţă – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice 

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

 d-l Mircea Oancea – preşedinte, Comisia de Supraveghere a Sistemului 

de Pensii Private 

 d-l Ion Giurescu – vicepreşedinte, Comisia de Supraveghere a Sistemului 

de Pensii Private 

 d-l Dănuţ Gelu Dincă – director general, Administraţia Naţională a 

Penitenciarelor 

 d-l Marius Corâţu – şef serviciu, Administraţia Naţională a Penitenciarelor 
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 d-na Alexandra Cristoloveanu – consilier, Administraţia Naţională a 

Penitenciarelor 

 d-na Mioara Bogdan – secretar general, Agenţia Naţională pentru 

Protecţia Drepturilor Copilului. 

 

Dezbaterile au început cu prezentarea primelor aspecte privind 

salarizarea personalului bugetar.  

Domnul ministru Marian Sârbu a prezentat comisiei cele mai 

importante proiecte şi acţiuni ale Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale, referindu-se la proiectul legii salarizării unitare din sistemul bugetar 

pentru personalul contractual şi funcţionarii publici. Domnia sa a menţionat 

că la nivelul ministerului s-a constituit un grup de lucru, condus de domnii 

Dumitru Cornoiu şi Valentin Mocanu - Secretari de Stat. Acest grup de lucru 

poartă discuţii cu sindicatele pe două probleme controversate: sporurile şi  

criteriile de evaluare legate de ierarhia funcţiilor având în vedere nivelul de 

studii, competenţele complexitatea funcţie, sfera de relaţii, etc. 

După această scurtă informare, membrii comisiei au adresat întrebări 

domnului ministru. Întrebările s-au referit, în principal, la: 

• stadiul ordonanţei prin care se preconizează reducerea sporurilor 

• procedeul prin care se va face echivalarea între profesii 

• dacă se lucrează la nivel ministerial la un proiect de act normativ pentru 

reducerea concediului pentru creşterea copilului de la 2 ani la 1 an şi 6 

luni 

• stadiul reorganizării Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu 

referire la două agenţii – ANES şi ANPF 

• precizări referitoare la problema cumulului salariului cu pensia  

• dacă în limita preconizată de 30% a sporurilor intră şi sporul de vechime 

• evoluţia alocaţiei de stat pentru copii până în anul 2012 

• precizări cu privire la reforma în domeniul pensiilor 

• dacă, în cazul în care până în luna octombrie legea privind salarizarea 

bugetarilor nu va fi aprobată, se va recurge la adoptarea ei prin 

ordonanţă de urgenţă sau prin asumarea răspunderii Guvernului 

• majorarea vârstele de pensionare 
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• venitul minim garantat acordat prin autorităţile  

• situaţia dificilă a sediului Casei judeţene de pensii Dâmboviţa; măsuri de 

remediere a situaţiei unor astfel de sedii judeţene 

• raportul între salariul cel mic şi salariul cel mai mare – în prezent este de 

1 la 70 

• monitorizarea accesării fondurilor europene pentru dezvoltarea resurselor 

umane. 

Domnul ministru Marian Sârbu a formulat răspunsuri la întrebările 

adresate de către membrii comisiei, precizând, în primul rând, că  

ordonatorii de credite deţin instrumentele juridice care să flexibilizeze 

salarizarea personalului. Sporurile vor avea limite minime şi maxime pentru 

a nu afecta locul de muncă al salariatului şi drepturile câştigate. 

De asemenea, a arătat că principala preocupare a grupului de lucru se 

axează pe echivalarea salariilor în funcţie de studii, de importanţa muncii, de 

răspundere.  

Concediul pentru creşterea copilului nu se va diminua, este doar un 

zvon, dar se are în vedere creşterea stimulentului pentru mamele care revin 

mai repede la serviciu. Cât priveşte reorganizarea ministerului vor exista 

fuziuni între unele agenţii, întrucât ministerul are o structură prea stufoasă. 

Comasarea celor două agenţii ar fi o soluţie, însă, concret, nu există încă nici 

o decizie.  

Referitor la problema cumulului salariului cu pensia se doreşte a se 

trimite un proiect de lege la Parlament. În privinţa sporurilor, dacă în limita 

de 30% preconizată intră şi sporul de vechime, domnul ministru consideră 

că este o temă care trebuie şi va fi abordată, dar trecerea la acest cuantum 

se va face treptat, în următorii trei ani. 

 Cât priveşte evoluţia alocaţiei de stat pentru copii până în anul 2012, 

aceasta ar trebui să ajungă la 200 lei.  

 Referitor la reforma în domeniul pensiilor, există o obligaţie faţă de 

acordul cu FMI, în privinţa egalizării vârstelor de pensionare, dar după anul 

2014, întrucât Legea nr.19/2000 reglementează vârstele de pensionare până 

în anul 2013. 
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 Referitor la legea privind salarizarea unitară a bugetarilor, dacă 

aceasta nu va fi gata, probabil se va adopta prin asumarea răspunderii 

Guvernului. 

 Referitor la venitul minim garantat acordat prin autorităţile locale, 

acesta va fi alimentat cu suplimentarea care se va primi la rectificarea 

bugetară, adică 250 milioane de lei.  

 În ceea ce priveşte situaţia sediului Casei judeţene de pensii 

Dâmboviţa, domnul ministru a spus că nu cunoaşte situaţia dar se va 

interesa şi va da un răspuns în scris. 

 Referitor la accesarea fondurilor europene pentru dezvoltarea 

resurselor umane, domnul ministru precizează că la acest moment s-a dat 

drumul la un proiect pentru susţinerea categoriilor mai vulnerabile pe piaţa 

muncii.  

 De asemenea, domnia sa a precizat că există în derulare un program 

operaţional sectorial, POS DRU, care stabileşte axele prioritare şi domeniile 

majore de intervenţie ale României în domeniul resurselor umane în vederea 

implementării asistenţei financiare a Uniunii Europene prin intermediul 

Fondului Social European, în cadrul Obiectivului Convergenţă, pentru 

perioada de programare 2007 – 2013.  

 Obiectivul general al POS DRU este dezvoltarea capitalului uman şi 

creşterea competitivităţii, prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul 

vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea 

viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă a 1.650.000 de 

persoane. 

 În finalul discuţiilor, domnul ministru Marian Sârbu propune ca un 

expert din cadrul aparatului de specialitate al comisiei să participe la 

dezbaterile din cadrul grupului de lucru constituit la nivelul ministerului, 

pentru a-i informa pe membrii comisiei asupra stadiului dezbaterilor acestui 

proiect de lege.  

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a mulţumit pentru această 

prezentare domnului ministru şi a propus continuarea dezbaterilor asupra 

proiectelor aflate pe ordinea de zi. 
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Astfel, propunerea legislativă pentru modificarea art.I al Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.19/2007 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.19/2000 privind sistemul public şi alte drepturi de asigurări sociale – Plx 

101/2008 a fost prezentată de către doamna Sorina Szabo, expert 

parlamentar. 

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

invitaţii. În cursul dezbaterilor s-a precizat că asupra acestei iniţiative 

legislative a fost întocmit un raport, în anul 2008, propunându-se plenului 

comisiei menţinerea soluţiei iniţiale, de respingere a propunerii legislative. 

Cu 17 voturi pentru şi 2 abţineri, propunerea a fost acceptată, iar motivele 

respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.230/2008 pentru modificarea unor acte normative în domeniul 

pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat şi al celor de serviciu – PLx 

203/2009 a fost prezentat de către doamna Elena Anghel, consilier 

parlamentar.  

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

invitaţii. În cursul dezbaterilor s-a propus aprobarea legii de respingere a 

ordonanţei de urgenţă. Cu unanimitate de voturi, propunerea a fost 

acceptată, iar motivele respingerii ordonanţei de urgenţă se regăsesc în 

raportul comisiei. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea art.31 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private - Plx 

132/2009 a fost prezentată de către doamna Adriana Breazu, expert 

parlamentar. 

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

invitaţii. În cursul dezbaterilor s-a propus respingerea propunerii legislative. 

Cu 8 voturi pentru şi 7 voturi împotrivă propunerea a fost acceptată, iar 

motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 
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Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.194/2008 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din 

Administraţia Naţională a Penitenciarelor – PLx 197/2009 a fost prezentat de 

către domnul Dănuţ Gelu Dincă, director general în cadrul Administraţiei 

Naţionale a Penitenciarelor.  

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. Cu unanimitate de voturi, propunerea de 

avizare favorabilă a fost acceptată. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.35/1990 privind Statutul personalului aeronautic din aviaţia militară a 

României – Plx 134/2009 a fost prezentată de către domnul preşedinte 

Victor Paul Dobre, care a precizat că reprezentanţii Ministerului Apărării 

Naţionale nu sunt prezenţi, iar punctul de vedere al Guvernului încă nu a fost 

transmis la Parlament. De asemenea, a menţionat că este sesizată pe fond 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, unii dintre 

iniţiatori fiind membri ai acestei comisii. 

Domnia sa a propus comisiei avizarea favorabilă a propunerii 

legislative, urmând ca dezbaterile pe fond să fie făcute în cadrul Comisiei 

pentru apărare. Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.263 din 19.07.2007 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor – Plx 186/2009 a fost 

prezentată de către doamna Mioara Bogdan, secretar general al Agenţiei 

Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului. 

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

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

negativ. Cu 15 voturi pentru şi 3 abţineri, propunerea de avizare negativă a 

fost acceptată. 
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 În ziua de 9 aprilie 2009, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

şi-a desfăşurat lucrările între orele 10.00 – 12.00, având pe ordinea de zi 

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

 

Din numărul total al membrilor comisiei (19), în zilele de 7 şi 9 aprilie 

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. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (19), în ziua de 8 aprilie 

2009 a participat la dezbateri toţi membrii: 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, Marian Sârbu şi Iulian Vladu – membri. 

 

  Preşedinte,     Secretar, 
Victor Paul Dobre    Adrian Solomon 

 

 

 

 

 

 

Şef serviciu,  
Consilier parlamentar Elena Mesaroş 

Întocmit, 
Consultant parlamentar Lidia Vlădescu 
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