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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 2, 3 şi 4 martie 2010 

 

 

 În ziua de 2 martie 2010, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială a avut pe ordinea de zi o întâlnire bilaterală a membrilor comisiei 

cu o delegaţie a Comisiei pentru politică socială din Camera Deputaţilor a 

Republicii Cehe. Delegaţia cehă a fost condusă de domnul deputat David 

Kafka, vicepreşedinte al comisiei. Delegaţia parlamentară cehă s-a aflat în 

vizită oficială în România, în perioada 1-4 martie. 

Temele abordate în cadrul întâlnirii bilaterale s-au referit la 

problematica şomajului şi ocupării forţei de muncă, a pensiilor şi a 

prestaţiilor sociale. De asemenea, a fost abordată problematica acordării 

pensiilor speciale şi a statutului unor categorii socio-profesionale. 

 

În ziua de 3 martie 2010, Comisia pentru muncă şi protecţie 

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

ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 

privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către 

regimurile instaurate în România cu începere de la 6 martie 1945 din 

motive etnice - PLx 457/2009 

2. Propunere legislativă privind instituirea ajutorului financiar lunar pentru 

persoanele din fostele localităţi necooperativizate în perioada 

comunistă, care au fost obligate să livreze la fondul centralizat al 

statului, prin sistemul de contractări şi achiziţii, produse animaliere şi 

agroalimentare - Plx 648/2009 
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3. Proiect de Lege pentru modificarea anexelor nr.2 şi 3 la Legea 

nr.200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor 

profesionale pentru profesiile reglementate din România - PLx 

559/2009 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Guvernului nr.1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a 

activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie 

specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din 

cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat - Plx 

649/2009 

5. Proiect de Lege privind protecţia minorilor ai căror părinţi sunt plecaţi la 

muncă în străinătate - PLx 374/2009 

6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 

privind Statutul funcţionarilor publici - PLx 42/2010. 

 

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, preşedinte Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi 

de Asigurări Sociale 

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

Protecţiei Sociale 

- d-na Monalisa Cârstea – consilier, Autoritatea Naţională pentru 

Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului 

- d-l Cristian Roman – vicepreşedinte, Agenţia Naţională a Funcţionarilor 

Publici 

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

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

- d-l Andrei Kiraly - Secretar de Stat, Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului 

- d-l Mihai Busuioc - director general, Agenţia Naţională de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară 

- d-l Ovidiu Cordoneanu - inspector general de stat, Inspectoratul de 

Stat în Construcţii 

- d-l Omer Adnan – director, Inspectoratul de Stat în Construcţii 

- d-l Neculai Caia - secretar general, Ordinul Geodezilor 

- d-na senator Doina Silistru, iniţiator PLx 559/2009 
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- d-l senator Emilian Frâncu, iniţiator Plx 648/2009 

- d-l deputat Aurel Vainer, iniţiator Plx 457/2009. 

 

 Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 

nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de 

către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 martie 1945 din 

motive etnice - PLx 457/2009 a fost prezentat de către domnul deputat 

Aurel Vainer, în calitate de iniţiator. Domnia sa a precizat că obiectul de 

reglementare se referă la modificarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 

privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către 

regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 

până la 6 martie 1945 din motive etnice, în sensul majorării cuantumului 

indemnizaţiilor acordate beneficiarilor acestui act normativ. 

 În cursul dezbaterilor au fost aduse amendamente, în sensul 

acordării majorării propuse de iniţiatori în cuantum diferit, în funcţie de 

gradul de persecuţie suferit. Astfel, printr-un amendament s-a propus 

majorarea cu 50% a tuturor indemnizaţiilor, iar prin alt amendament s-a 

propus majorarea diferenţiată, cu 50% şi cu 100%.  

 Supuse votului, unele amendamente au fost respinse, iar altele 

admise. Toate amendamentele se regăsesc în raportul comisiei, care a fost 

aprobat de membrii comisiei cu majoritate de voturi. 

  

 Proiectul de Lege pentru modificarea anexelor nr.2 şi 3 la Legea 

nr.200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale 

pentru profesiile reglementate din România - PLx 559/2009, a fost 

prezentat de către doamna senator Doina Silistru, în calitate de iniţiator. 

Domnia sa a precizat că proiectul de lege are ca obiect de reglementare 

modificarea Legii nr.200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi 

calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu 

modificările şi completările ulterioare, în sensul includerii profesiilor din 

domeniul cadastrului, cartografiei, topografiei şi geodeziei în cadrul 

profesiilor reglementate în România pentru recunoaşterea diplomelor şi 

calificărilor profesionale din aceste domenii. De asemenea, proiectul de 

lege stabileşte autoritatea competentă corespunzătoare pentru aceste 

profesii. 

 În cadrul dezbaterilor pe articole, au fost aduse unele 

amendamente, în sensul completării textului pentru corelare cu 

reglementările legale în vigoare. Amendamentele au fost însuşite de 
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membrii comisiei. Supuse votului, acestea au fost acceptate cu 

unanimitate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă privind instituirea ajutorului financiar lunar 

pentru persoanele din fostele localităţi necooperativizate în perioada 

comunistă, care au fost obligate să livreze la fondul centralizat al statului, 

prin sistemul de contractări şi achiziţii, produse animaliere şi 

agroalimentare – Plx 648/2009, a fost prezentat de domnul senator 

Emilian Frâncu, în calitate de iniţiator. Domnia sa a precizat că obiectul de 

reglementare se referă la acordarea unui ajutor lunar persoanelor cu 

vârsta de peste 70 de ani, care nu au venituri, domiciliază în localităţi 

necooperativizate în timpul regimului comunist şi care au lucrat în 

gospodării individuale, fiind obligate să livreze produse animaliere şi 

agroalimentare la fondul centralizat al statului. 

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

invitaţii. În cursul dezbaterilor s-a propus respingerea propunerii 

legislative. Cu majoritate de voturi pentru (4 voturi împotrivă şi 2 abţineri) 

propunerea a fost acceptată, iar motivele respingerii se regăsesc în 

raportul comisiei. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Guvernului nr.1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii 

de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a 

copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului 

de învăţământ special şi special integrat - Plx 649/2009, a fost prezentată 

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

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

noastră şi Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi am primit 

un raport preliminar de respingere din partea Comisiei pentru învăţământ.  

De asemenea, a precizat că obiectul de reglementare se referă la 

modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1251/2005. Totodată, 

domnul Decebal Stănescu a menţionat că prin adoptarea acestei iniţiative 

legislative s-ar încălca prevederile art.60 din Legea nr.24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin care se 

precizează că dispoziţiile de modificare şi completare se încorporează de la 

data intrării în vigoare în actul normativ de bază, identificându-se cu 

acesta. În cazul de faţă, prin modificarea şi completarea la nivel de lege a 

unei hotărâri a Guvernului, ne aflăm în prezenţa a două acte de nivel 
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diferit, care nu se pot contopi, întrucât se încalcă prevederile 

constituţionale privind ierarhia actelor normative. Intervenţiile legislative 

se pot face tot printr-un act normativ cu aceeaşi forţă juridică ca şi actul 

supus intervenţiilor respective, pentru a se respecta principiul simetriei 

actelor normative. 

 Având în vedere cele prezentate, domnul preşedinte Victor Paul 

Dobre a supus votului soluţia de respingere adoptată de Comisia pentru 

învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, care a fost acceptată cu unanimitate 

de voturi, urmând a se întocmi raportul comun de respingere. 

 

 Proiectul de Lege privind protecţia minorilor ai căror părinţi sunt 

plecaţi la muncă în străinătate - PLx 374/2009, a fost prezentată de către 

doamna Adrian Breazu, expert parlamentar. Domnia sa a menţionat că au 

fost sesizate cu dezbaterea pe fond două comisii, respectiv comisia 

noastră şi Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritorului, 

din partea căruia s-a primit un raport preliminar cu amendamente. 

 În cadrul discuţiilor s-a propus amânarea dezbaterilor şi invitarea la 

şedinţa următoare a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 

Familiei şi a Drepturilor Copilului, precum şi a secretarului de stat din 

cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. De asemenea, s-a 

propus să fie invitat la dezbateri şi un secretar de stat din Ministerul 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului întrucât prevederile legii aduc 

atribuţii suplimentare pentru cadrele didactice, precum şi a unui secretar 

de stat din Ministerul Finanţelor Publice. 

 Supusă votului, propunerea de amânare a fost acceptată cu 

majoritate de voturi (6 voturi împotrivă). 

 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici - PLx 42/2010, a fost 

prezentat de domnul preşedinte Victor Paul Dobre.  

Domnia sa a precizat că proiectul de lege a fost trimis comisiei 

pentru avizare. În termenul legal, prevăzut în Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, am solicitat Biroului Permanent să fim investiţi cu dezbaterea 

pe fond, alături de Comisia pentru administraţie. Data învestirii a fost 23 

februarie, cu termen pentru depunerea avizelor 1 martie şi termen pentru 

raport 8 martie. Solicitarea comisiei noastre trebuia să se discute în Biroul 

Permanent din 1 martie. Comisia pentru administraţie, sesizată pe fond, a 

discutat proiectul într-o şedinţă din 1 martie, desfăşurată înafara 

programului stabilit de Biroul Permanent pentru activitate în comisii, 
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depunând raportul în aceeaşi zi, fără a aştepta avizele de la celelalte 

comisii. Astfel, proiectul a fost trecut pe ordinea de zi a plenului din 1 

martie şi adoptat de plen. 

 Domnul deputat Ioan Cindrea, vicepreşedinte al comisiei, a propus 

să ne adresăm Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor şi să ne 

exprimam nemulţumirea faţă de nerespectarea Regulamentului Camerei 

Deputaţilor, dar, în acelaşi timp, să solicităm un punct de vedere referitor 

la acest aspect, precum şi la toată această procedură de discutare a 

proiectului de lege în comisie şi plen, cu încălcarea Regulamentului şi fără 

a se ţine cont de solicitarea noastră. 

 De asemenea, domnia sa a dorit că afle dacă am primit răspuns la 

solicitarea anterioară prin care ceream ca proiectele de acte normative 

care conţin reglementări ce vizează domeniile de activitate ale comisiei 

noastre să ne fie trimise pentru dezbatere pe fond.  

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a propus să revenim cu o 

adresă prin care să solicităm ca toate proiectele de legi şi propunerile 

legislative, pentru care Camera Deputaţilor este Cameră decizională sau 

primă Cameră sesizată, şi care au ca obiect de reglementare sau conţin 

prevederi referitoare la domeniile de activitate ale Comisiei pentru muncă 

şi protecţie socială, să ne fie transmise pentru dezbatere pe fond.  

 Supuse votului, propunerile au fost acceptate cu majoritate de voturi 

(6 voturi împotrivă şi o abţineri). 

 

 

 În ziua de 4 martie 2010, membrii comisiei au studiat individual 

memoriile şi sesizările formulate de persoane fizice cu privire la proiectul 

de lege privind sistemul unitar de pensii publice. 

 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (20), în zilele de 2, 3 şi 4 

martie 2010 a absentat domnul deputat Florian-Daniel Geantă (grup 

parlamentar PD-L) – delegaţie. 

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, Cristina Elena Dobre, Cornel 

Ghiţă, Ludovic Orban, Cristina-Ancuţa Pocora, Dan-Mircea Popescu, Vasile 

Silviu Prigoană, Nini Săpunaru, Marian Sârbu, Iulian Vladu – membri. 
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  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Victor Paul Dobre    Adrian Solomon 

 

 

 

 

 

 

 

Şef serviciu,  
Consilier parlamentar Elena Mesaroş 

 Întocmit, 
 Consultant parlamentar Lidia Ana Vlădescu 
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