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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 13, 14 şi 15 aprilie 2010 

 

 

În ziua de 13 aprilie 2010, Comisia pentru muncă şi protecţie 

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

ordine de zi: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea Anexei nr.1, pct.C din Legea 

nr.138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar 

din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă 

naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil 

din aceste instituţii - Plx 79/2009  

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2008 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.138/1999 privind salarizarea 

şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare 

naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea 

unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii, şi pentru 

modificarea Ordonanţei Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea şi 

alte drepturi ale poliţiştilor şi Ordonanţei Guvernului nr.64/2006 privind 

salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din 

sistemul administraţiei penitenciare - PLx 260/2008. 

 

 



Şedinţa a avut loc împreună cu Comisia pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională, întrucât cu dezbaterea pe fond a proiectelor 

înscrise pe ordinea de zi au fost sesizate cele două comisii 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Mihail Vasile-Ozunu – secretar de stat, Ministerul Apărării 

Naţionale 

- d-na Irina Alexe - Secretar de Stat, Ministerul Administraţiei şi 

Internelor  

- d-l col. Ion Vasile – Ministerul Apărării Naţionale 

- d-l lt.-col. Mihai Dănilă - Ministerul Apărării Naţionale 

- d-l comisar Adrian Olărescu - Ministerul Administraţiei şi Internelor 

- d-l Costică Jipa - Serviciul de Telecomunicaţii Speciale 

- d-l Eugen Iorga - Serviciul Român de Informaţii 

- d-l Viorel Moise - Serviciul Român de Informaţii 

- d-l Constantin Năstase – director, Ministerul Finanţelor Publice. 

  

Propunerea legislativă pentru modificarea Anexei nr.1, pct.C din 

Legea nr.138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului 

militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi 

siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale 

personalului civil din aceste instituţii - Plx 79/2009 a fost prezentată de 

domnul preşedinte Victor Paul Dobre, care a precizat că în cadrul Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială propunerea legislativă a fost respinsă, 

iar în cadrul Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

a fost admisă cu modificări.  

Având în vedere faptul că propunerea legislativă nu se mai 

raportează la Legea nr. 138/1999, iar o eventuală adoptare nu ar putea fi 

justificată, întrucât această lege a fost abrogată, cu unele excepţii, prin 

Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
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publice, nr. 330/2009, s-a propus respingerea iniţiativei legislative. 

Supusă votului, propunerea de respingere a fost acceptată de membrii 

comisiilor cu unanimitate de voturi.  

  

Dezbaterile asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.8/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.138/1999 

privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile 

publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum 

şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii, şi 

pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea 

şi alte drepturi ale poliţiştilor şi Ordonanţei Guvernului nr.64/2006 privind 

salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din 

sistemul administraţiei penitenciare - PLx 260/2008 a fost amânată.  

În cursul discuţiilor s-a propus solicitarea unui nou punct de vedere 

al Guvernului, propunere acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

În ziua de 14 aprilie 2010, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 11.00, având următoarea 

ordine de zi: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.128/1997 privind 

Statutul personalului didactic - Plx 93/2010  

2. Proiectul Legii educaţiei naţionale - PLx 156/2010  

3. Propunere legislativă privind unele măsuri medico-sociale - Plx 

147/2010  

4. Proiect de Lege pentru abrogarea alin.(3) al art.61 din Legea 

nr.275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de 

organele judiciare în cursul procesului penal - PLx 130/2010  

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

nr.5/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii 

Naţionale pentru Cetăţenie - PLx 159/2010. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 
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Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.128/1997 privind 

Statutul personalului didactic - Plx 93/2010 a fost avizată favorabil, în 

forma prezentată, cu unanimitate de voturi. 

 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului Legii educaţiei naţionale - 

PLx 156/2010 s-a propus avizarea negativă. Supusă votului, propunerea 

de avizare negativă a întrunit 7 voturi pentru şi 7 voturi împotrivă. În 

această situaţie, s-a propus reluarea votului, într-o şedinţă ulterioară. 

 

Propunerea legislativă privind unele măsuri medico-sociale - Plx 

147/2010 a fost avizată negativ, cu unanimitate de voturi. 

Proiectul de Lege pentru abrogarea alin.(3) al art.61 din Legea 

nr.275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de 

organele judiciare în cursul procesului penal - PLx 130/2010 a fost avizat 

favorabil, cu majoritate de voturi (7 voturi împotrivă), în forma prezentată 

de Senat. 

 

Dezbaterile asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.5/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie - PLx 159/2010 au fost 

amânate, întrucât membrii comisiei au solicitat prezenţa la dezbateri a 

unui secretar de stat din cadrul Ministerului Justiţiei. 

 

În ziua de 15 aprilie 2010, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 10, având pe ordinea de zi studiu 

individual asupra proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (20), în zilele de 13, 14 şi 

15 aprilie 2010 a absentat domnul deputat Adrian Solomon (grup 

parlamentar PSD+PC) – concediu de odihnă. 

Au fost prezenţi următorii deputaţi: Victor Paul Dobre – preşedinte, 

Ioan-Nelu Botiş şi Ioan Cindrea – vicepreşedinţi, Kerekes Károly – 

secretar, Maria Eugenia Barna, Claudia Boghicevici, Ioan Narcis Chisăliţă, 
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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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