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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 
 

PROCES  VERBAL 

al şedinţelor comisiei din 18 şi 19 martie 2009 

 

 

În ziua de 18 martie 2009 la lucrările comisiei au fost prezenţi 18 

deputaţi, lipsind domnul deputat Marian Sârbu (grup parlamentar PSD) – 

ministru. 

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, Florian-Daniel Geantă, Cornel 

Ghiţă, Titi Holban, Cristina-Ancuţa Pocora, Dan-Mircea Popescu, Vasile 

Silviu Prigoană, Nini Săpunaru, Iulian Vladu – membri. 

 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Victor Paul 

Dobre, preşedintele comisiei. 

Comisia a aprobat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de 

zi: 

FOND 

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

nr.170/2008 pentru modificarea Legii nr.51/1993 privind acordarea 

unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru 

considerente politice în perioada anilor 1945-1952, precum şi pentru 



modificarea art.213 alin.(1) lit.c) din Legea nr.95/2006 privind reforma 

în domeniul sănătăţii - PLx 145/2009 

2. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.192/2008 privind aprobarea unor măsuri de relaxare 

fiscală în vederea creşterii economice şi a numărului locurilor de muncă 

- PLx 147/2009 

3. Propunere legislativă privind persoanele care au avut de suferit în 

urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 

1987 - Plx 510/2008 

 

AVIZARE 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe 

exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile 

administraţiei publice locale - PLx 137/2009 

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

nr.197/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

din domeniul sănătăţii - PLx 139/2009 

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

nr.150/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2006 

privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport - PLx 142/2009 

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

nr.203/2008 pentru modificarea art.13¹ din Legea recunoştinţei faţă de 

eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române 

din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit 

viaţa sau care au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti 

anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr.341/2004 - PLx 

148/2009 

5. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.219/2008 privind prorogarea termenelor de aplicare a 

dispoziţiilor art.III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.135/2008 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
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nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor 

operatori economici - PLx 151/2009 

6. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.124/2008 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 

nr.62/1999 privind înfiinţarea Unităţii Executive pentru Finanţarea 

Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare - PLx 

155/2009 

7. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.678/2001 

privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane - PLx 158/2009 

8. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2009 

privind înfiinţarea Agenţiei de Credite pentru Studenţii din Instituţiile 

de Învăţământ Superior de Stat şi Particular Acreditate - PLx 159/2009 

9. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a 

proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, 

pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică - PLx 

168/2009 

10. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.225/2008 privind plata unor sume prevăzute în titluri 

executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului 

din sistemul justiţiei - PLx 173/2009 

11. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.17/2009 privind desfiinţarea Cancelariei Primului-Ministru şi 

stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al 

Guvernului - PLx 185/2009 

12. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici - PLx 187/2009. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

 d-l Virgil Ojog – Secretar de Stat, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor 

Cetăţeneşti 

 d-l Dragoş Panaitescu – consilier, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor 

Cetăţeneşti 
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 d-l Ion Grigore – director general, Ministerul Finanţelor Publice 

 d-na Irina Avramescu – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice. 

 

 Dezbaterile au început cu proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.170/2008 pentru modificarea Legii 

nr.51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost 

înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-

1952, precum şi pentru modificarea art.213 alin.(1) lit.c) din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – PLx 145/2009. 

Proiectul de lege a fost prezentat de către doamna Monica Rallu Curta, 

expert parlamentar. 

 Asupra proiectului de lege au avut loc dezbateri generale, urmând ca 

în şedinţa următoare să aibă loc dezbaterea pe articole şi votul final. 

 

 Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.192/2008 privind aprobarea unor măsuri de relaxare fiscală 

în vederea creşterii economice şi a numărului locurilor de muncă – PLx 

147/2009, care a fost prezentat de către doamna Elena Anghel, consilier 

parlamentar. Domnia sa a precizat că au fost sesizate cu dezbaterea pe 

fond a acestui proiect de lege două comisii, respectiv Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

 Şi asupra acestui proiect de lege au avut loc doar dezbateri 

generale, urmând ca în şedinţa următoare să aibă loc dezbaterea pe 

articole şi votul final. 

 

 Propunerea legislativă privind persoanele care au avut de suferit în 

urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 

– Plx 510/2008 a fost prezentată de către domnul Decebal Stănescu, 

expert parlamentar. 

 Asupra acestei propuneri legislative au avut loc dezbateri generale, 

urmând ca în şedinţa următoare să aibă loc dezbaterea pe articole şi votul 

final. 
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 Dezbaterea celorlalte proiecte aflate pe ordinea de zi a fost 

amânată. 

 
 În ziua de 19 martie 2009, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 9.00 – 12.00, având pe ordinea 

de zi studiu individual asupra proiectelor aflate pe agenda de lucru a 

comisiei din săptămâna 23-26 martie 2009. 

 
 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
 Victor Paul Dobre    Kerekes Karoly 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şef serviciu,  
Consilier Elena MESAROŞ 

Întocmit, 
Expert Decebal STĂNESCU 
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