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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

PROCES  VERBAL 

al şedinţelor comisiei din 15 şi 16 aprilie 2009 

 

 

În ziua de 15 aprilie 2009 la lucrările comisiei au fost prezenţi 18 

deputaţi, lipsind 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 Kerekes 

Károly – 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, Iulian Vladu – membri. 

 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Victor Paul 

Dobre, preşedintele comisiei. 

Comisia a aprobat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege privind voucherele de vacanţă - PLx 31/2007 

2. Lege privind statutul controlorului civil de trafic aerian din România - 

PLx 844/2007 

3. Propunere legislativă privind persoanele care au avut de suferit în 

urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 

1987 - Plx 510/2008 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=9511


4. Propunere legislativă pentru completarea art.2 din Decretul - Lege 

nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate 

din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 

1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în 

prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare - Plx 

619/2008 

5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Decretului-

Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor 

persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de 

la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori 

constituite în prizonieri - Plx 620/2008 

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române 

şi a Legii nr.364 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare - 

Plx 195/2009 

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

nr.4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar - 

PLx 213/2009. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

• d-l Corneliu Popovici - Secretar de Stat, Ministerul Turismului 

• d-na Roxana Petrescu - şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice 

• d-na Corina Chiran - şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice 

• d-na Doina Lica - şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice 

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

Sociale   

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

Sociale 

• d-l Radu Stancu - Secretar de Stat, Ministerul Administraţiei şi Internelor 

• d-na Carmen Pop - şef serviciu, Ministerul Ttransporturilor şi 

Infrastructurii 

• d-l Răzvan Ionescu - consilier, Ministerul Ttransporturilor şi Infrastructurii 
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• d-l Bogdan Donciu - Director general, Administraţia Română a Serviciilor 

de Trafic Aerian ROMATSA. 

  Proiectul de Lege privind voucherele de vacanţă - PLx 31/2007 a fost 

prezentat de către doamna Sorina Szabo, expert parlamentar, care a 

precizat că asupra proiectului au fost primite avize favorabile de la Consiliul 

Legislativ şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi aviz negativ de la 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci.  

 Punctele de vedere ale Guvernului din 29.08.2006 şi 20.02.2009 sunt 

negative, la fel ca şi punctul de vedere al Ministerului Finanţelor Publice din 

03.03.2009. 

Obiectul de reglementare se referă la crearea cadrului legal necesar 

impulsionării dezvoltării turismului prin adoptarea unui mecanism de 

stimulare a angajatorilor şi a salariaţilor de a recurge la servicii turistice în 

concediul de odihnă şi în timpul liber, prin crearea unui sistem de 

instrumente financiare numite vouchere de vacanţă, cu mecanisme adecvate 

de finanţare şi decontare a costurilor cu transportul, cazarea etc. pentru o 

anumită perioadă de timp, de care să beneficieze fiecare salariat, indiferent 

de mediul în care lucrează, respectiv public sau privat. 

 Domnul Corneliu Popovici, Secretar de Stat în Ministerul Turismului 

precizează că nu se susţine promovarea proiectului de lege, întrucât se 

reglementează insuficient unele aspecte importante, ceea ce duce la 

imposibilitatea aplicării legii, respectiv prevederi referitoare la unităţile 

emitente ale voucherelor de vacanţă, la organizarea şi desfăşurarea 

activităţii de obţinere a voucherelor, la cadrul legal care să ofere un sistem 

de control adecvat, dar şi la cheltuielile aferente, mai ales cui revin aceste 

cheltuieli şi din ce fonduri se suportă.  

 Totodată, domnia sa precizează că se află în vigoare Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă, 

care are acelaşi obiect de reglementare. 

 Domnul deputat Ioan Nelu Botiş consideră că, în ceea ce priveşte 

regimul sancţionator propus, rezultă o dublă răspundere, contravenţională şi 

penală, pentru încălcarea aceloraşi prevederi, determinate prin norme de 

trimitere, ceea ce nu este posibil. Dacă se dorea instituirea răspunderii 
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penale, era necesar ca faptele, altele decât cele ce constituie contravenţii, să 

fie prezentate distinct şi să prevadă elementele constitutive specifice 

infracţiunilor. 

 Având în vedere cele prezentate, domnul preşedinte Victor Paul Dobre 

propune respingerea proiectului de lege. Supusă votului, propunerea a fost 

acceptată cu 15 voturi pentru şi 3 abţineri. 

 

 Legea privind statutul controlorului civil de trafic aerian din România - 

PLx 844/2007 a fost prezentată de către doamna consilier Elena Mesaroş, 

şef serviciu, care a precizat că legea are ca obiect reglementarea unui cadru 

normativ special privind activitatea controlorilor civili de trafic aerian, care să 

corespundă cerinţelor tehnice şi condiţiilor existente în prezent la nivel 

internaţional. De asemenea, se propune abrogarea Decretului–lege 

nr.125/1990 privind reglementarea unor drepturi ale personalului de dirijare, 

control şi informare a traficului aerian civil, care a reglementat distinct 

această categorie de personal al aviaţiei civile.  

 În anul 2008, Parlamentul a adoptat această lege, pentru corelare cu 

reglementările interne şi internaţionale, respectiv ordinul ministrului 

transporturilor nr.794/2008, care transpune prevederile Directivei 

nr.2006/23/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 aprilie 2006 

privind licenţa comunitară de controlor de trafic aerian, însă Preşedintele 

României a solicitat Parlamentului reexaminarea legii. 

 Dezbaterea pe fond a legii a revenit comisiei noastre şi Comisiei 

pentru industrii şi servicii. Aceasta din urmă a dezbătut legea şi cererea de 

reexaminare, întocmind un raport preliminar de admitere a cererii de 

reexaminare şi respingere a legii. 

 Domnul Răzvan Ionescu, consilier în cadrul Ministerului Transportului 

şi Infrastructurii precizează că acest minister nu susţine promovarea legii. 

 Domnul deputat Ioan Botiş, vicepreşedinte al comisiei, propune 

amânarea dezbaterilor cu două săptămâni. 

 Domnul deputat Ioan Cindrea, vicepreşedinte al comisiei, consideră că 

cele două ministere, respectiv Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 
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şi Ministerului Transportului şi Infrastructurii trebuie să se pună de acord şi 

să prezinte un punct de vedere comun.  

 Domnia sa propune solicitarea unui punct de vedere scris atât celor 

două ministere cât şi Guvernului, întrucât legea este necesară, având în 

vedere responsabilităţile controlorilor civili de trafic aerian, cu atât mai mult 

cu cât şi alte categorii profesionale din aviaţia civilă beneficiază de statut 

profesional reglementat prin lege. De asemenea, domnia sa apreciază că 

cererea de reexaminare a Preşedintelui se referă la câteva dispoziţii, şi nu la 

lege în ansamblul ei. 

 Totodată, solicită ca la dezbateri să fie prezenţi reprezentanţii 

ministerelor la nivel de Secretar de Stat. Această solicitare este susţinută şi 

de către domnii deputaţi Adrian Solomon, Ioan Botiş, Dan Mircea Popescu şi 

Victor Paul Dobre. 

 Supuse votului, propunerile sunt acceptate cu unanimitate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă privind persoanele care au avut de suferit în 

urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 - 

Plx 510/2008 a fost prezentată de către domnul Decebal Stănescu, expert 

parlamentar. 

 Domnul Marius Lazăr, Secretar de Stat în Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale menţionează că nu se susţine promovarea iniţiativei 

legislative. 

 Domnul deputat Dan Mircea Popescu precizează că s-a cerut 

amânarea dezbaterilor acestei propuneri pentru ca iniţiatorii să vină cu 

amendamente, în vederea îmbunătăţirii textului. Domnia sa doreşte să afle 

dacă au fost depuse amendamentele şi dacă iniţiatorii au fost invitaţi la 

dezbateri. 

 Domnul Decebal Stănescu precizează că nu fost depuse 

amendamente, iar invitaţia pentru iniţiator a fost transmisă în scris. 

 Domnul deputat Ioan Botiş propune respingerea iniţiativei legislative. 

 Supusă votului, propunerea este acceptată cu 14 voturi pentru şi 4 

abţineri. 
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Propunerea legislativă pentru completarea art.2 din Decretul - Lege 

nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din 

motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, 

precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare - Plx 619/2008 a fost 

prezentată de către doamna Monica Rallu Curta, expert parlamentar, care a 

precizat că obiectul de reglementare se referă la modificarea art.1 alin.(2) 

lit.b) din Decretul-lege nr.118/1990, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, în sensul includerii în categoria persoanelor 

îndreptăţite la acordarea drepturilor prevăzute de acest act normativ şi a 

celor care au fost constituite în prizonieri de către partea maghiară după 

data de 23 august 1944 ori, fiind constituite ca atare înainte de această 

dată, au fost reţinute în captivitate după încheierea armistiţiului. 

 Domnul Marius Lazăr, Secretar de Stat în Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale precizează că nu se susţine adoptarea acestei iniţiative 

legislative întrucât atât obiectul cât şi scopul Decretului-Lege nr.118/1990 îl 

constituie acordarea unor drepturi compensatorii persoanelor care au suferit 

persecuţii din culpa exclusivă a autorităţilor române. Prin Decizia 

nr.303/2003, Curtea Constituţională a României a apreciat că acordarea de 

beneficii numai anumitor persoane, expres enumerate, are o justificare 

obiectivă şi anume aceea că statul român este responsabil faţă de cetăţenii 

săi numai în ceea ce priveşte dispoziţiile şi faptele proprii, aplicate de 

autorităţile române pe teritoriul său.  

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre propune respingerea iniţiativei 

legislative, propunere acceptată cu unanimitate de voturi.  

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Decretului-

Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate 

din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, 

precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri - Plx 

620/2008 a fost prezentată de către doamna Monica Rallu Curta, expert 

parlamentar, care a precizat că obiectul de reglementare se referă la 

completarea art.4 şi modificarea art.6 alin.(1) din Decretul-lege 
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nr.118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 

modificările preconizate având ca scop, pe de o parte, extinderea ariei 

beneficiarilor, reglementându-se ca de indemnizaţia stabilită prin acest 

decret-lege să beneficieze şi copiii persoanelor decedate care au fost 

persecutate, dacă la vremea respectivă erau minori şi au rămas în localitatea 

de domiciliu, iar pe de altă parte, scutirea de la plata impozitului pe 

veniturile realizate din pensii, indiferent de cuantumul acestora, a 

beneficiarilor actului normativ. 

 Domnul Secretar de Stat Marius Lazăr precizează că nu se susţine 

adoptarea acestei iniţiative legislative întrucât iniţiatorii nu precizează 

sursele financiare necesare aplicării măsurilor propuse, încălcându-se astfel 

atât dispoziţiile art.138 alin.(5) din Constituţia României şi art.15 alin.(1) din 

Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 Domnul deputat Ioan Cindrea menţionează faptul că nu se respectă 

principiul echităţii fiscale, deoarece acordarea de facilităţi fiscale în funcţie de 

alte criterii decât cel al dimensiunii venitului ar conduce la un tratament 

fiscal privilegiat în raport cu celelalte persoane care obţin venituri din pensii 

şi salarii. 

 Având în vedere cele expuse, domnul preşedinte Victor Paul Dobre 

propune respingerea iniţiativei legislative, propunere acceptată cu 

unanimitate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române şi a 

Legii nr.364 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare - Plx 

195/2009 este prezentată de către domnul Radu Stancu, Secretar de Stat în 

Ministerul Administraţiei şi Internelor, care precizează că propunerea 

legislativă are ca scop definirea Jandarmeriei Române ca „forţa de poliţie” a 

statului şi acordarea acestei instituţii atribuţia de a efectua cercetarea penală 

pentru infracţiunile constatate pe timpul executării misiunilor specifice. 

Totodată, iniţiatorul propune introducerea ofiţerilor şi subofiţerilor din 

Jandarmeria Română în cadrul poliţiei judiciare. 
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 Domnul Secretar de Stat apreciază că orice demers legislativ având ca 

obiect acordarea de competenţe de cercetare penală personalului din cadrul 

Jandarmeriei Române contravine concepţiei generale de specializare a 

competenţelor autorităţilor publice din România abilitate să vegheze la 

respectarea legii, întrucât: 

• rolurile Jandarmeriei Române şi Poliţiei Române – prin atribuţiile specifice 

fiecăreia dintre acestea, stabilite prin lege – sunt complementare, o 

suprapunere a competenţelor acestora fiind nejustificată; 

• Jandarmeria Română este organizată pe principii militare, organizare care 

se justifică prin caracterul specific al competenţelor instituite la acest 

moment în sarcina acesteia, în condiţiile în care Poliţia Română a fost 

demilitarizată tocmai în considerarea atribuţiilor pe care le îndeplineşte, 

inclusiv în domeniul cercetării penale; 

• necesitatea imperativă a existenţei unui personal specializat în 

desfăşurarea activităţii de cercetare penală, cu care să fie încadrate 

organele de cercetare ale poliţiei judiciare nu poate fi concretizată la 

nivelul Jandarmeriei Române, în contextul în care, de la înfiinţarea sa şi 

până în prezent, nu a desfăşurat asemenea activităţi; 

• nu se poate produce confuzie între calitatea de instituţie specializată a 

statului, pe care o are Jandarmeria Română, având şi atribuţii de a 

efectua acte necesare începerii urmăririi penale, şi poliţia judiciară ca 

organ principal care îndeplineşte atribuţiile de cercetare penală în cadrul 

sistemului de drept românesc. Faptul că Jandarmeria Română are 

anumite atribuţii strict determinate de lege în cadrul actelor 

premergătoare procesului penal nu poate duce la concluzia că această 

structură este o parte a poliţiei. 

 Având în vedere cele expuse, domnul preşedinte Victor Paul Dobre 

propune avizarea negativă a propunerii legislative. Propunerea este 

acceptată cu unanimitate de voturi. 

  

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul 

bugetar - PLx 213/2009 a fost prezentat de către doamna Roxana Petrescu, 
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şef serviciu în cadrul Ministerului Finanţelor Publice. Domnia sa precizează că 

obiectul de reglementare se referă la adoptarea unor măsuri în domeniul 

bugetar, pentru păstrarea echilibrelor bugetare, măsuri menite să reducă 

volumul cheltuielilor bugetare la un nivel care să permită resepctarea 

angajamentelor interne şi internaţionale asumate de Guvernul României, 

inclusiv în ceea ce priveşte nivelul deficitului bugetar. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre precizează că nu este de acord 

cu prevederile art.9 referitoare la stabilirea cotei de contribuţie la fondurile 

de pensii administrate privat în cuantum de 2%, prin derogare de la 

prevederile art.43 alin.(3) din Legea nr.411/2004 care stabileşte, pentru 

anul 2009, o cotă de 2,5%. 

 Domnul deputat Ioan Botiş propune acordarea unui aviz favorabil, în 

forma prezentată de Senat. Propunerea este acceptată cu unanimitate de 

voturi. 

 

 În ziua de 16 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. 

 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
 Victor Paul Dobre    Adrian Solomon 
 
 
 
 
 
 
 
Şef serviciu,  
Consilier parlamentar Elena Mesaroş 
       Întocmit, 
       Consultant parlamentar Lidia Ana Vlădescu 

 
9/9 


	Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar - PLx 213/2009 a fost prezentat de către doamna Roxana Petrescu, şef serviciu în cadrul Ministerului Finanţelor Publice. Domnia sa precizează că obiectul de reglementare se referă la adoptarea unor măsuri în domeniul bugetar, pentru păstrarea echilibrelor bugetare, măsuri menite să reducă volumul cheltuielilor bugetare la un nivel care să permită resepctarea angajamentelor interne şi internaţionale asumate de Guvernul României, inclusiv în ceea ce priveşte nivelul deficitului bugetar.

		2009-04-28T12:48:20+0300
	Lidia G. Vladescu




