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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL 

al şedinţelor Comisiei din 24 şi 25 martie 2010 

 

 

În ziua de 24 martie 2010, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 14.00, având următoarea 

ordine de zi: 

1. Întâlnirea membrilor comisiei cu reprezentanţi ai Asociaţiei 

Ambasadorilor şi Diplomaţilor de Carieră din România şi ai Sindicatului 

Naţional al Poliţiştilor şi Vameşilor “PRO LEX” 

2. Proiect de Lege privind modificarea art.16 lit.e) din Legea nr.44/1994 

privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi 

văduvelor de război, şi pentru completarea art.284 din Legea 

nr.571/2003 privind Codul fiscal - PLx 548/2009 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale 

invalizilor şi văduvelor de război, modificată şi completată prin Legea 

nr.303/2007 - Plx 676/2009 

4. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.44 din 

1994, republicată, privind veteranii de război, precum şi unele drepturi 

ale invalizilor şi văduvelor de război - Plx 677/2009 

5. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.384/2006 privind 

Statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari - Plx 36/2010 



6. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.149/2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finanţelor 

publice - PLx 49/2010. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-na Doina Pârcălabu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale  

- d-na Graţiela Iordache – Secretar de Stat, Ministerul Finanţelor Publice 

- d-l Mihail Vasile-Ozunu – Secretar de Stat, Ministerul Apărării Naţionale 

- d-na Gabriela Mateescu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale  

- d-na Ioana Hanganu – director, Ministerul Finanţelor Publice 

- d-na Anca Popescu – consilier superior, Ministerul Finanţelor Publice 

- d-l lt.col. Paul Nenciu – şef serviciu, Ministerul Apărării Naţionale 

- d-l deputat Dumitru Pardău, iniţiator PLx 548/2009. 

 

 Întâlnirea membrilor comisiei cu reprezentanţi ai Asociaţiei 

Ambasadorilor şi Diplomaţilor de Carieră din România şi ai Sindicatului 

Naţional al Poliţiştilor şi Vameşilor “PRO LEX” a avut drept scop 

prezentarea punctelor de vedere ale acestor organizaţii faţă de proiectul 

de Lege privind sistemul unitar de pensii publice, aflat în procedură 

legislativă. 

 Domnul Ambasador Ion Anghel, preşedintele Asociaţiei 

Ambasadorilor şi Diplomaţilor de Carieră din România şi domnul 

ambasador Gheorghe Săvuică, vicepreşedinte şi preşedinte al Institutului 

Român de Studii Est-Asiatice, au prezentat motivele pentru care este 

necesară menţinerea pensiilor de serviciu pentru această categorie 

specială de personal bugetar. 

 Din partea Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Vameşilor “PRO LEX” 

au fost prezenţi domnul preşedinte Florin Vâlnei şi domnul col. Mihai Ion. 
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Domniile lor au făcut o prezentare de ansamblu a problemelor cu care se 

confruntă poliţiştii şi vameşii, precum şi a rigorilor şi interdicţiilor impuse 

de lege pentru această categorie de personal. De asemenea, au prezentat 

membrilor comisiei responsabilităţile faţă de cetăţean, în primul rând, şi 

faţă de statul român, precum şi faptul că lipsa acută de personal nu poate 

fi acoperită, mai ales în condiţiile în care posturile din sectorul bugetar 

sunt blocate, iar orele suplimentare nu se plătesc. 

 În cursul discuţiilor au luat cuvântul membrii comisiei şi i-au 

asigurat pe invitaţi că toate aspectele sesizate şi prezentate vor fi avute în 

vedere când se va discuta în cadrul comisiei proiectul de lege privind 

sistemul unitar de pensii publice. 

 

 Proiectul de Lege privind modificarea art.16 lit.e) din Legea 

nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale 

invalizilor şi văduvelor de război, şi pentru completarea art.284 din Legea 

nr.571/2003 privind Codul fiscal - PLx 548/2009 a fost prezentat de către 

doamna Monica Rallu Curta, expert parlamentar. Domnia sa a precizat că 

au fost sesizate cu dezbaterea pe fond două comisii, respectiv comisia 

noastră şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. Această comisie a 

dezbătut proiectul de lege şi ne-a transmis un raport preliminar de 

respingere. 

 Proiectul de lege a fost dezbătut în prezenţa reprezentanţilor 

Ministerului Finanţelor Publice, care au precizat că la nivel guvernamental 

nu se susţine promovarea acestei iniţiative legislative, pentru evitarea 

paralelismului legislativ, ţinând cont de evoluţia legislaţiei şi modificările 

ulterioare aduse Codului fiscal. 

 Supus votului însă, proiectul de lege a fost aprobat în forma 

prezentată de Senat, cu majoritate de voturi (o abţinere). 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale 

invalizilor şi văduvelor de război, modificată şi completată prin Legea 

nr.303/2007 - Plx 676/2009 a fost prezentată de către doamna Monica 
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Rallu Curta, expert parlamentar, care a precizat că obiectul de 

reglementare se referă la completarea cadrului juridic al Legii nr.44/1994, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul ca de 

drepturile prevăzute de legea mai sus menţionată să beneficieze şi orfanii 

de război, respectiv copiii celor decedaţi pe front, în prizonierat sau ca 

urmare a rănilor ori bolilor contractate pe front sau în prizonierat. De 

asemenea, se prevede stabilirea calităţii de beneficiar al legii să se facă pe 

bază de documente, în condiţiile stabilite de dispoziţiile elaborate de 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 

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

invitaţii. În cursul dezbaterilor s-a propus respingerea iniţiativei 

legislative. Cu 17 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă propunerea de 

respingere a fost acceptată, iar motivele se regăsesc în raportul comisiei. 

 

Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.44 

din 1994, republicată, privind veteranii de război, precum şi unele drepturi 

ale invalizilor şi văduvelor de război - Plx 677/2009 a fost prezentată de 

către doamna Monica Rallu Curta, expert parlamentar, care a precizat că 

obiectul de reglementare se referă la modificarea art.1 lit.b) din Legea 

nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale 

invalizilor şi văduvelor de război, în sensul extinderii sferei beneficiarilor 

acestui act normativ prin acordarea drepturilor prevăzute în lege şi 

persoanelor care au acţionat în unităţile speciale de marină şi geniu pentru 

dragarea minelor din apele teritoriale, curăţarea teritoriului de mine şi 

dezamorsarea proiectilelor până la data de 31 decembrie 1962. 

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

invitaţii. În cursul dezbaterilor s-a propus respingerea iniţiativei 

legislative. Cu 19 voturi pentru şi un vot împotrivă, propunerea de 

respingere a fost acceptată, iar motivele se regăsesc în raportul comisiei. 

 

Celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi au fost amânate pentru 

şedinţa următoare a comisiei. 
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În ziua de 25 martie 2010, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 10.00, având pe ordinea 

de zi proiectele amânate în şedinţa anterioară. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l lt.col. Paul Nenciu – şef serviciu, Ministerul Apărării Naţionale 

- d-na Ioana Hanganu – director, Ministerul Finanţelor Publice 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.384/2006 privind 

Statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari - Plx 36/2010 a fost prezentată 

de către domnul Decebal Stănescu, expert parlamentar. Domnia sa a 

precizat că prima Cameră sesizată este Camera Deputaţilor, iar termenul 

de adoptare tacită este 8 aprilie 2010. 

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 unanimitate voturi, propunerea de avizare negativă a fost 

acceptată. 

 

 Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.149/2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul 

finanţelor publice - PLx 49/2010 a fost prezentat de către domnul Decebal 

Stănescu. 

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

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

favorabil. Cu majoritate de voturi (o abţinere), propunerea de avizare 

favorabilă a fost acceptată. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (20), în zilele de 24 şi 25 

martie 2010 au fost prezenţi la lucrări totţi membrii comisiei: Victor Paul 

Dobre – preşedinte, Ioan-Nelu Botiş şi Ioan Cindrea – vicepreşedinţi, 

 
5/6 



Adrian Solomon şi Kerekes Károly – secretari, Maria Eugenia Barna, 

Claudia Boghicevici, Ioan Narcis Chisăliţă, Dorel Covaci, Ioan Damian, 

Cristina Elena Dobre, Florian-Daniel Geantă, Cornel Ghiţă, Ludovic Orban, 

Cristina-Ancuţa Pocora, Dan-Mircea Popescu, Vasile Silviu Prigoană, Nini 

Săpunaru, Marian Sârbu, Iulian Vladu – membri. 

 

  

  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Victor Paul Dobre    Adrian Solomon 

 

 

 

 

 

 

Şef serviciu,  
Consilier parlamentar Elena Mesaroş 

 Întocmit, 
 Consultant parlamentar Lidia Ana Vlădescu 
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