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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 17 şi 18 iunie 2009 

 

 
În ziua de 17 iunie 2009, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

şi-a desfăşurat lucrările între orele 10.00 – 14.00, având următoarea 

ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii 

copilului - Plx 267/2009 

2. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind 

sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 

muncă - Plx 268/2009 

3. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 

Guvernul Republicii Bulgaria privind legislaţia aplicabilă relaţiilor de 

muncă, securitate socială şi securitate şi sănătate în muncă legate de 

construirea unui nou pod mixt (rutier şi feroviar) de frontieră între cele 

două ţări, peste fluviul Dunărea, la Calafat-Vidin, semnat la Bucureşti 

la 25 iulie 2008 şi la Sofia la 26 august 2008 - PLx 286/2009 

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

nr.35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul 

cheltuielilor de personal în sectorul bugetar - PLx 262/2009 



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

nr.56/2009 pentru completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea 

judiciară - PLx 294/2009. 

 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Victor Paul 

Dobre, preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

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

Protecţiei Sociale 

- d-na Magda Filip – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale 

- d-l Cosmin Coman – Secretar de Stat, Ministerul Finanţelor Publice 

- d-na Oana Arat – consilier, Ministerul Finanţelor Publice 

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

- d-l Aron Ioan Popa – Curtea de Conturi, preşedintele Autorităţii de 

Audit 

- d-na Alina Bica – Secretar de Stat, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor 

Cetăţeneşti. 

 

 Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru completarea art.1 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea 

familiei în vederea creşterii copilului - Plx 267/2009, care a fost prezentat 

de către doamna Sorina Szabo, expert parlamentar.  

 Domnia sa a precizat că obiectul de reglementare se referă la 

completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 

privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr.7/2007, cu un nou alineat, în sensul 

acordării indemnizaţiei pentru creşterea copilului majorată cu câte 600 de 

lei pentru fiecare copil provenit dintr-o sarcină gemelară, de tripleţi sau 

multipleţi, începând cu al doilea nou-născut dintr-o astfel de sarcină. 

 Domnul Secretar de Stat Marius Lazăr a precizat că, deşi Guvernul 

şi-a exprimat un punct de vedere favorabil, în sensul susţinerii acestui 
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proiect de act normativ, în acest moment acesta a rămas fără obiect 

deoarece aceleaşi prevederi se regăsesc în Legea nr.239/2009 pentru 

modificarea art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 

privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.403 din 15 iunie 2009. Ca atare, 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nu mai susţine promovarea 

sa. 

 Având în vedere cele prezentate, domnul preşedinte Victor Paul 

Dobre a supus votului propunerea de respingere a proiectului de lege. Cu 

unanimitate de voturi această propunere a fost acceptată, iar motivele 

respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind 

sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă - 

Plx 268/2009 a fost prezentată de către domnul Decebal Stănescu, expert 

parlamentar. 

 Domnul deputat Kerekes Karoly, secretar al comisiei, a precizat că 

iniţiatorii au solicitat amânarea dezbaterilor cu o săptămână, pentru a 

participa la dezbateri. 

 Supusă votului, propunerea de amânare a discuţiilor a fost acceptată 

cu unanimitate de voturi. 

 

 Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 

României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind legislaţia aplicabilă 

relaţiilor de muncă, securitate socială şi securitate şi sănătate în muncă 

legate de construirea unui nou pod mixt (rutier şi feroviar) de frontieră 

între cele două ţări, peste fluviul Dunărea, la Calafat-Vidin, semnat la 

Bucureşti la 25 iulie 2008 şi la Sofia la 26 august 2008 - PLx 286/2009 a 

fost prezentat de către doamna Magda Filip, director în cadrul Ministerului 

Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 

În cadrul discuţiilor au luat cuvântul membrii comisiei, formulând 

unele întrebări la care a răspuns reprezentanta Ministerului Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale.  
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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.35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în 

domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar - PLx 262/2009 a 

fost prezentat de către domnul Marius Lazăr, Secretar de Stat în cadrul 

Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 

 Domnia sa a precizat că proiectul de lege are ca obiect 

reglementarea unor măsuri în ceea ce priveşte diminuarea efortului 

bugetar prin eliminarea/diminuarea acordării unor sporuri sau indemnizaţii 

pentru anul în curs ori reanalizarea structurilor care beneficiază de 

majorări salariale pentru stabilirea unor condiţii clare de acordare, astfel 

încât să se asigure o creştere a gradului de implicare a acestora.  

Măsurile identificate în vederea reducerii cheltuielilor de personal în 

sectorul bugetar vizează: 

• abrogarea dispoziţiilor referitoare la acordarea unor salarii majorate cu 

75% pentru personalul de specialitate din cadrul structurilor care au ca 

obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare din împrumuturi 

externe; 

• reanalizarea persoanelor care urmează a beneficia de prevederile Legii 

nr.339/2207 şi stabilirea unui procent de până la 75% cu care pot fi 

majorate salariile specialiştilor pregătiţi în managementul de proiect cu 

finanţare internaţională; 

• abrogarea dispoziţiilor referitoare la acordarea unor salarii majorate cu 

75% pentru observatorii desemnaţi în procesul de verificare a aspectelor 

procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor de concesiune, de lucrări publice şi a contractelor 

de concesiune de servicii; 

• eliminarea sporurilor acordate consilierilor pentru afaceri europene, cu 

excepţia sporului de vechime şi a majorărilor prevăzute de dispoziţiile 
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legale pentru personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice 

unde îşi desfăşoară activitatea; 

• transformarea indemnizaţiilor de conducere pentru personalul bugetar, 

prevăzute în actele normative, din procente fixe în limite maxime până la 

care conducătorii autorităţilor sau instituţiilor publice pot stabili niveluri 

individuale; 

• transformarea sporului acordat managerilor publici din procent fix de 

55% în procent maxim de cel mult 55%; 

• reducerea indemnizaţiei de şedinţă acordată membrilor Comitetului 

pentru Audit Public Intern la 1% din nivelul echivalent salariului brut al 

secretarilor de stat; 

• acordarea sporului de 10% prevăzut de Legea nr.495/2004 persoanelor 

care cunosc una sau mai multe limbi străine rare, altele cele decât cele de 

circulaţie internaţională, pe care le folosesc în exercitarea funcţiei 

diplomatice sau consulare; 

• stabilirea unui spor pentru complexitatea muncii de până la 25%, ca nivel 

maxim, aplicat la salariul de bază brut lunar, pentru auditorii interni; 

• diminuarea indemnizaţiei care se acordă membrilor, secretarului şi 

persoanelor desemnate să efectueze cercetarea administrativă în cadrul 

comisiilor de disciplină, precum şi persoanelor care asigură secretariatul 

tehnic al acestei comisii; 

• diminuarea indemnizaţiei de şedinţă care se acordă membrilor Comisiei 

speciale de retrocedare, precum şi persoanelor din cadrul Autorităţii 

Naţionale Pentru Restituirea Proprietăţilor, care asigură secretariatul 

tehnic al acesteia; 

• diminuarea indemnizaţiei de şedinţă care se acordă membrilor Comisiei 

Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor în condiţiile prevăzute în Titlul 

VII din Legea nr.247/2005. 

 

 În cursul dezbaterilor pe articole au fost dezbătute amendamentele 

depuse la comisie şi au fost formulate amendamente noi.  

 
5/8 



 Astfel, s-au formulat amendamente la articolul I, punctul 1 şi  

punctul 2, la articolul IV punctul 1,  la articolul IX punctul 1 şi la articolul 

XXII. Totodată, s-a propus abrogarea articolului XII. 

 Supuse votului, amendamentele au fost acceptate de membrii 

comisiei cu unanimitate de voturi. 

 De asemenea, în cursul dezbaterilor pe text au fost formulate 2 

amendamente, de abrogare a articolelor XX şi XXI. Supuse votului, 

amendamentele au fost respinse, întrunind 3 voturi pentru, 14 voturi 

împotrivă şi o abţinere.  

În urma finalizării dezbaterilor, s-a propus aprobarea proiectului de 

lege cu amendamentele admise şi respinse. Cu 14 voturi pentru şi 4 

abţineri, proiectul de lege a fost acceptat în forma prezentată în raportul 

comisiei. 

 

 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.56/2009 pentru completarea Legii nr.304/2004 privind 

organizarea judiciară - PLx 294/2009 a fost prezentat de către doamna 

Alina Bica, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor 

Cetăţeneşti. 

În cadrul discuţiilor au luat cuvântul şi membrii comisiei, 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. 

 

În ziua de 18 iunie 2009, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 10.00, având următoarea ordine 

de zi: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.80 din 11.07.1995 

privind Statutul cadrelor militare - Plx 264/2009 

2. Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

creşei - Plx 270/2009. 
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Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Victor Paul 

Dobre, preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l lt.col. Mihai Dănilă – director, Ministerul Apărării Naţionale 

- d-l Liviu Lungulescu – şef serviciu, Ministerul Apărării Naţionale 

- d-l Marin Tudorică – şef birou, Ministerul Apărării Naţionale 

- d-na Maria Vasile – şef birou, Ministerul Apărării Naţionale 

- d-na Mioara Bogdan – secretar  general, Autoritatea Naţională 

pentru Protecţia Drepturilor Copilului. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.80 din 11.07.1995 

privind Statutul cadrelor militare - Plx 264/2009 a fost prezentată de către 

domnul Decebal Stănescu, expert parlamentar. 

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

invitaţii. S-a propus amânarea dezbaterilor cu o săptămână, întrucât nu 

există un punct de vedere al Guvernului asupra acestei iniţiative 

legislative. 

 Supusă votului, propunerea de amânare a fost acceptată cu 

unanimitate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

creşei - Plx 270/2009 a fost prezentată de către doamna Monica Rallu 

Curta, expert parlamentar. 

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

invitaţii.  

 Doamna Mioara Bogdan, secretar  general al Autorităţii Naţionale 

pentru Protecţia Drepturilor Copilului, a precizat că această autoritate nu 

susţine promovarea iniţiativei, întrucât se pune foarte mult accent pe 

partea sanitară, iar creşa este tratată ca o unitate medicală, ori nu acesta 

este rolul creşelor în educaţia timpurie. 

 Domnia sa a menţionat că la nivelul ANPDC există un proiect de lege 

prin care se doreşte o reorganizare a creşelor, proiect care va fi supus 
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dezbaterii publice în scurt timp, textul fiind aproape de finalizare. Proiectul 

prevede, printre altele, creşterea rolului creşei în educaţia timpurie, ţinând 

cont, printre altele şi de faptul că lipsa locurilor din grădiniţe se răsfrânge 

asupra copiilor şi implicit asupra întregii familii. 

 Având în vedere cele prezentate, s-a propus amânarea dezbaterilor 

cu o săptămână pentru a fi prezentată membrilor comisiei o formă a 

acestui proiect, chiar dacă nu este finală. 

 Supusă votului, propunerea de amânare a fost acceptată cu 

unanimitate de voturi. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (19), în zilele de 17 şi 18 

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 

 

 
8/8 


	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. 

		2009-06-26T13:10:31+0300
	Lidia G. Vladescu




