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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 16 şi 17 iunie 2010 

 

 

În ziua de 16 iunie 2010, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

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

de zi: 

1. Propunere legislativă privind unele măsuri pentru asigurarea spaţiilor 

necesare desfăşurării activităţii confederaţiilor sindicale reprezentative 

la nivel naţional - Plx 285/2010 

2. Proiect de Lege privind holdingurile - PLx 305/2010 

3. Proiect de Lege pentru completarea art.14 din Legea educaţiei fizice şi 

sportului nr.69/2000 - PLx 306/2010 

4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.514/2003 

privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic - PLx 

312/2010 

5. Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii nr.571 privind 

Codul fiscal - Plx 346/2010 

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

nr.27/2010 pentru modificarea art.II din Legea nr.203/2009 pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2008 privind 

măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici - PLx 

355/2010 



7. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului în domeniul securităţii 

sociale între România şi Canada, semnat la Ottawa, la 19 noiembrie 

2009 - PLx 318/2010 

8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

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

invalizilor şi văduvelor de război - Plx 149/2010 

9. Proiect de Lege pentru abrogarea Cap.IV din Legea nr.329/2009 privind 

reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea 

cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea 

acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar 

Internaţional - PLx 301/2010 

10. Proiect de Lege pentru abrogarea Cap.IV din Legea nr.329/2009 

privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea 

cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea 

acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar 

Internaţional - PLx 302/2010 

11. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.329 din 5 

noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii 

publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de 

afaceri şi respectarea acordurilor - cadru cu Comisia Europeană şi 

Fondul Monetar Internaţional - Plx 347/2010 

12. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - Plx 

561/2009 

13. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de Urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în 

vederea creşterii copilului - Plx 459/2009. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 
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La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Nicolae Ivăschescu, Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei 

şi Protecţiei Sociale 

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

Protecţiei Sociale şi preşedintele Casei Naţionale de Pensii şi Alte 

Drepturi de Asigurări Sociale 

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

Internelor 

- d-na Doina Melinte, Secretar de Stat, Ministerul Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi Sportului 

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

Publice 

- d-l Cristian Gabriel Alexe, preşedinte Autoritatea Naţională pentru 

Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului 

- d-l Emil Ionescu, director, Ministerul Economiei, Comerţului şi 

Mediului de Afaceri 

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

Protecţiei Sociale 

- d-na Rodica Cristu, şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice 

- d-l George Marinescu, şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice 

- d-l Mihai Vasilescu, şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice 

- d-na Eufemia Muşat, consilier, Ministerul Finanţelor Publice 

- d-l Nicu Popescu, consilier, Ministerul Finanţelor Publice 

- d-na Adriana Stoinea, consilier, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale 

- d-na Iuliana Boghez, consilier, Ministerul Afacerilor Externe 

- d-l deputat Nicolae Mircovici, iniţiator al PLx 302/2010. 

 

Propunerea legislativă privind unele măsuri pentru asigurarea 

spaţiilor necesare desfăşurării activităţii confederaţiilor sindicale 

reprezentative la nivel naţional - Plx 285/2010 a fost prezentată de către 

doamna Lidia Vlădescu, consultant parlamentar.  

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

invitaţii. Au fost propuse amendamente care, supuse votului, au fost 

însuşite de membrii comisiei.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea propunerii legislative cu amendamente, 

care se regăsesc în avizul comisiei. 
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Proiectul de Lege privind holdingurile - PLx 305/2010 a fost 

prezentat de către doamna Monica Rallu Curta, expert parlamentar.  

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

invitaţii. În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma 

prezentată de Senat. 

 

Proiectul de Lege pentru completarea art.14 din Legea educaţiei 

fizice şi sportului nr.69/2000 - PLx 306/2010 a fost prezentat de către 

domnul Decebal Stănescu, expert parlamentar. 

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

invitaţii. În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea negativă a propunerii legislative. 

 

Propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii nr.571 

privind Codul fiscal - Plx 346/2010 a fost prezentată de către domnul 

Decebal Stănescu, expert parlamentar. 

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

invitaţii. În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de  voturi (un vot împotrivă), avizarea negativă a propunerii 

legislative. 

 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.27/2010 pentru modificarea art.II din Legea nr.203/2009 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2008 privind 

măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici - PLx 

355/2010 a fost prezentat de către domnul Decebal Stănescu, expert 

parlamentar. 

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

invitaţii. Au fost propuse amendamente care, supuse votului, au fost 

însuşite de membrii comisiei.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi (4 voturi împotrivă), avizarea proiectului de lege cu 

amendamente, care se regăsesc în avizul comisiei. 
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Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului în domeniul securităţii 

sociale între România şi Canada, semnat la Ottawa, la 19 noiembrie 2009 

- PLx 318/2010 a fost prezentat de către doamna Lidia Vlădescu, 

consultant parlamentar, care a precizat că acesta are ca obiect 

reglementarea cadrului juridic bilateral româno-canadian în domeniul 

securităţii sociale, având ca scop principal recunoaşterea şi totalizarea 

perioadelor de asigurare socială realizate pe teritoriul ambelor state, 

instituirea unei cooperări între autorităţile şi instituţiile naţionale 

responsabile cu acordarea prestaţiilor, precum şi stabilirea modalităţilor de 

efectuare a plăţilor aferente. Acordul prevede reglementarea acordării 

prestaţiilor de securitate socială în caz de bătrâneţe, deces şi invaliditate. 

De asemenea, se prevede şi posibilitatea totalizării acestor perioade cu 

perioade realizate în baza legislaţiei unui stat terţ cu care ambele părţi au 

încheiat instrumente de securitate socială care prevăd totalizarea 

perioadelor.  

În cadrul dezbaterilor s-a constatat că din traducerea textului în 

limba română lipsesc 3 pagini, care cuprind partea finală a art.12 şi 

articolele de la 13 la 16. De asemenea, s-a constatat că din traducerea 

textului în limba franceză lipsesc 7 pagini, cuprinzând articolele de la 1 – 

11. Aceste pagini lipsă au fost puse la dispoziţia comisiei de către 

reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi ele vor fi 

ataşate la raportul comisiei. 

În finalul dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

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

invalizilor şi văduvelor de război - Plx 149/2010 a fost prezentată de către 

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

aceasta are ca obiect de reglementare modificarea art.16 lit.e) din Legea 

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

invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, în sensul scutirii de la plata impozitelor şi taxelor 

locale, precum şi de la plata impozitului pe terenurile  agricole (nu arabile, 

aşa cum prevede reglementarea în vigoare a legii) în suprafaţă de până la 

5 hectare, atât a veteranilor de război, văduvelor de război şi a văduvelor 

nerecăsătorite ale veteranilor de război. 

Cu dezbaterea pe fond a acestei iniţiative legislative au fost sesizate 

două comisii, respectiv Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi 
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Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. Membrii comisiei au luat în discuţie 

şi raportul preliminar de respingere transmis de către Comisia pentru 

buget. 

În cadrul discuţiilor s-a propus respingerea iniţiativei legislative, 

soluţie adoptată şi de către Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

Supusă votului, propunerea de respingere a fost acceptată cu 

majoritate de voturi, iar motivele resingerii se regăsesc în raportul comun 

al celor două comisii. 

  

Proiectul de Lege pentru abrogarea Cap.IV din Legea nr.329/2009 

privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea 

cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea 

acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional - 

PLx 301/2010, proiectul de Lege pentru abrogarea Cap.IV din Legea 

nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, 

raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi 

respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar 

Internaţional - PLx 302/2010 şi propunerea legislativă pentru 

modificarea Legii nr.329 din 5 noiembrie 2009 privind reorganizarea unor 

autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea 

mediului de afaceri şi respectarea acordurilor - cadru cu Comisia 

Europeană şi Fondul Monetar Internaţional - Plx 347/2010 au fost 

discutate împreună, având acelaşi obiect de reglementare. 

Cele trei proiecte au fost prezentate de către doamna Elena 

Mesaroş, consilier parlamentar. Domnia sa a precizat că, pentru evitarea 

paralelismelor în reglementare şi adoptarea unor soluţii legislative 

echitabile şi acoperitoare tuturor situaţiilor, este necesară conexarea celor 

trei iniţiative legislative.  

Cele trei proiecte de acte normative au ca obiect de reglementare 

abrogarea Capitolului IV din Legea nr.329/2009, cu referire la interzicerea 

cumulului pensiei cu salariul pentru acele persoane al căror cuantum al 

pensiei depăşeşte salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului 

asigurărilor sociale de stat. 

 

 

Astfel, prin propunerea legislativă cu nr.Plx 347 se propune 

modificarea Legii nr.329/2009 în sensul abrogării articolelor 17-26 din 

capitolul IV al legii, iar prin proiectele cu nr.PLx 301 şi PLx 302 se propune 

abrogarea expresă a întregului Capitolul IV, capitol care cuprinde art.17-
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26, precum şi instituirea unor prevederi prin care Guvernul României, 

autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale, precum şi regiile 

autonome, societăţile comerciale la care capitalul este deţinut integral sau 

majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, alţi angajatori, 

după caz, să facă, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a 

acestor prevederi, reparaţiile materiale, morale şi de orice altă natură, 

pentru daunele produse angajaţilor prin efectele aplicării Capitolului IV 

(art.17-26) din Legea nr.329/2009. 

În cadrul discuţiilor au fost formulate unele propuneri, în sensul 

adoptării unui proiect şi respingerea celorlalte două, conform prevederilor 

Regulamentului Camerei Deputaţilor. 

Astfel, membrii comisiei au hotărât adoptarea propunerii legislative 

cu nr. Plx 347/2010, considerând că răspunde mai bine normelor de 

tehnică legislativă.  

 În finalul dezbaterilor s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, 

întocmirea unui raport preliminar, de adoptare a propunerii legislative cu 

nr.Plx 347/2010 şi respingerea proiectelor de lege cu nr.PLx 301/2010 şi 

PLx 302/2010, raport preliminar care va fi transmis Comisiei pentru buget, 

finanţe şi bănci întrucât şi această comisie a fost sesizată cu dezbaterea 

pe fond, urmând ca raportul comun să fie întocmit după finalizarea 

discuţiilor în cadrul acestei comisii.  

 

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - Plx 

561/2009 a fost prezentată de către domnul Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei.  

Domnia sa a precizat că asupra acestei iniţiative cele două comisii 

sesizate pe fond, respectiv comisia noastră şi Comisia pentru sănătate şi 

familie, s-au pronunţat în şedinţe anterioare. Cele două comisii au hotărât 

adoptarea iniţiativei legislative. În acest sens, ele au întocmit un raport 

comun cu amendamente, care a fost retrimis comisiilor de la Plen, ulterior 

reexaminării cele două comisii întocmind un raport comun de înlocuire, tot 

cu amendamente. 

În şedinţa plenului Camerei Deputaţilor din 27 mai 2010, s-a hotărât 

retrimiterea la comisii a acestei iniţiative legislative, în vederea 

reexaminării şi întocmirii unui nou raport. 

În cursul discuţiilor s-a propus menţinerea soluţiei de adoptare a 

propunerii legislative cu amendamente, exprimată în raportul comun de 

înlocuire depus de cele două comisii în data de 10 mai 2010. 
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Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi, urmând ca 

raportul comun suplimentar să fie întocmit după finalizarea dezbaterilor şi 

în cadrul Comisiei pentru sănătate şi familie. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de Urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în 

vederea creşterii copilului - Plx 459/2009 a fost prezentată de către 

domnul Victor Paul Dobre, preşedintele comisiei. Domnia sa a precizat că 

asupra acestei iniţiative membrii comisiei s-au pronunţat într-o şedinţă 

anterioară, întocmind un raport de adoptare cu amendamente. 

 

În şedinţa plenului Camerei Deputaţilor din 11 mai 2010, 

propunerea legislativă a fost retrimisă comisiei în vederea reexaminării şi 

întocmirii unui nou raport. 

În cursul dezbaterilor au luat cuvântul atât membrii comisiei cât şi 

invitaţii. Au fost propuse noi amendamente, pentru respectarea normelor 

de tehnică legislativă, care au fost însuşite de membrii comisiei. 

În finalul dezbaterilor, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, 

adoptarea propunerii legislative cu amendamente şi întocmirea unui raport 

de înlocuire. 

 

 Proiectul de lege cu nr.PLx 312/2010, aflat pe ordinea de zi, a fost 

amânat pentru şedinţa următoare a comisiei. 

 

În ziua de 17 iunie 2010, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

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

proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.514/2003 

privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic - PLx 

312/2010. 

Proiectul a fost prezentat de către doamna Lidia Vlădescu, 

consultant parlamentar, care a precizat că acesta are ca obiect de 

reglementare modificarea şi completarea Legii nr.514/2003 privind 

organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, în sensul înfiinţării 

Ordinului Consilierilor Juridici din România (O.C.J.R.), organism 

profesional cu atribuţii de autoreglementare şi organizare a profesiei de 

consilier juridic. 

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de 

către membrii Comisiei şi de către invitaţi, s-a hotărât, cu unanimitate de 

voturi, avizarea negativă a proiectului de lege. 
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Din numărul total al membrilor comisiei (19), în ziua de 16 iunie 

2010, între orele 14.00 – 15.00 a absentat domnul deputat Nini Săpunaru 

(grup parlamentar PNL). Conform prevederilor art.51 alin.(6) din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat 

Nini Săpunaru a participat, în intervalul orar precizat anterior, domnul 

deputat Cornel Pieptea. 

În ziua de 16 iunie 2010, începând cu ora 15.00, şi în ziua de 17 

iunie 2010, au fost prezenţi la dezbateri toţi membrii comisiei: 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, 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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