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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
Bucureşti, 23 iunie 2011 

Nr. 27/267 
 
 

 
R A P O R T 

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 
art.4 al anexei nr.IX, Reglementări specifice personalului care 
ocupă funcţii de demnitate publică şi personalului care ocupă 

funcţii asimilate cu funcţii de demnitate publică, din Legea-cadru 
nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin 

adresa nr. Plx 263 din 9 mai 2011, cu dezbaterea pe fond, în procedură 

obişnuită, a propunerii legislative pentru modificarea şi completarea art.4 

al anexei nr.IX, Reglementări specifice personalului care ocupă funcţii de 

demnitate publică şi personalului care ocupă funcţii asimilate cu funcţii de 

demnitate publică, din Legea-cadru nr.330/2009 privind salarizarea 

unitară a personalului plătit din fonduri publice. 

 

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

• avizul negativ al Consiliului Legislativ (nr.1427/02.12.2010) 

• avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

(nr.31/418/24.05.2011) 

• punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.93/14.01.2011). 

 

 

 

 



Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 

art.4 din Anexa nr.IX la Legea-cadru nr.330/2009 privind salarizarea 

unitară a personalului plătit din fonduri publice, intervenţia legislativă 

constând în introducerea unui nou alineat potrivit căruia, de la data 

încetării mandatului de senator sau deputat, timp de 2 ani, persoanelor în 

cauză nu li se poate modifica în mod unilateral sau nu li se poate desface 

contractul individual de muncă pentru motive neimputabile lor. 

 

Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea 

iniţiativei legislative întrucât a rămas fără obiect, Legea nr.330/2009 fiind 

abrogată de la data de 1 ianuarie 2011 prin Legea nr.284/2010. 

De asemenea, în cadrul discuţiilor s-a precizat că, prin conţinutul 

său, propunerea legislativă contravine atât prevederilor constituţionale cât 

şi prevederilor Legii nr.96/1996 privind Statutul deputaţilor şi al 

senatorilor, neputând fi promovată în forma prezentată.  

 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, 

conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 

 

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 22 iunie 2011 

au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor: 

 d-l Valentin Mocanu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei 

şi Protecţiei Sociale; 

 d-l Florin Stamate – director, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale. 

 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi, din totalul de 27 

membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 4 mai 

2011. 
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Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor.  

  
 
 

 
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 

 Victor Paul Dobre    Kerekes Karoly 
         
 
 
 
 
 
 
 
Şef serviciu Elena Mesaroş 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consultant parlamentar Lidia Ana VLĂDESCU 
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