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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 16, 17 şi 18 noiembrie 2010 

 

În ziua de 16 noiembrie 2010, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 15.00 în şedinţă comună 

alături de Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

Comisiile reunite au avut următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.18/2010 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor 

sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de 

drepturi salariale personalului din sectorul bugetar - PLx 297/2010 

2. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.45/2010 pentru modificarea art.1 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute 

în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale 

personalului din sectorul bugetar - PLx 453/2010. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Nicolae Ivăşchescu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei 

şi Protecţiei Sociale 

- d-l Gheorghe Gherghina – Secretar de Stat, Ministerul Finanţelor Publice 

- d-l Fănel Mitea – director general, Ministerul Finanţelor Publice 

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

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11065
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11291


Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 

Domnia sa a prezentat cele două proiecte de legi, precizând că 

alături de Comisia pentru buget şi Comisia pentru muncă, şi Comisia 

juridică este sesizată cu dezbaterea pe fond a celor două proiecte. Acestea 

au acelaşi obiect de reglementare, respectiv modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume 

prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi 

salariale personalului din sectorul bugetar. 

Din punct de vedere tehnic legislativ, se impune o observaţie, 

referitoare la faptul că atât OUG nr.18/2010, cât şi OUG nr.45/2010 

modifică şi completează OUG nr.71/2009, care se află încă în procedură 

legislativă. Ca atare, prevederile celor două ordonanţe de urgenţă vor fi 

preluate ca amendamente în legea de aprobare a OUG nr.71/2009, 

urmând a fi respinse. 

Supus votului, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 18/2010 a fost respins, cu 24 de voturi pentru şi 

20 împotrivă, urmând ca raportul comun preliminar să fie transmis 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Supus votului, proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 45/2010 a fost adoptat în forma prezentată de 

Senat, cu 24 de voturi pentru şi 20 împotrivă, urmând ca raportul comun 

preliminar să fie transmis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

 

În ziua de 17 noiembrie 2010, Comisia pentru muncă şi protecţie 

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

ordine de zi: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.135 din Legea 

nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat - Plx 

342/2010 

2. Propunere legislativă pentru modificarea articolului 16¹² din Ordonanţa 

de Urgenţă a Guvernului nr.5 din 20 februarie 2003 privind acordarea 
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de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi 

populaţiei pentru plata energiei termice - Plx 472/2010 

3. Propunere legislativă privind reglementarea unor măsuri de stimulare 

a angajatorilor care încadrează în muncă persoane disponibilizate din 

sistemul bugetar - Plx 473/2010 

4. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.53/2003 - Codul 

Muncii, cu modificările şi completările ulterioare - Plx 475/2010 

5. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.200/2004 privind 

recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile 

reglementate din România - PLx 463/2010 

6. Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la Chişinău, la 

26 august 2010, de amendare a Acordului între Guvernul României şi 

Guvernul Republicii Moldova privind recunoaşterea reciprocă a 

diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice, acordate de instituţii de 

învăţământ acreditate în românia şi în Republica Moldova, semnat la 

Chişinău, la 20 iunie 1998 - PLx 536/2010 

7. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei - Plx 

499/2010 

8. Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.56 din Legea 

nr.571/2003 privind Codul fiscal - PLx 502/2010 

9. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de 

Frontieră Române şi pentru abrogarea art.4 alin.(4) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României 

- PLx 523/2010 

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

nr.52/2010 pentru modificarea 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 

538/2010 
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11. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.79/2010 pentru modificarea unor acte normative din 

domeniul cercetării - PLx 608/2010. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

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

Tineretului şi Sportului 

- d-l Dumitru Hang – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale 

- d-na Simona Bordeianu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale  

- d-na Maria Staicu – consilier, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale  

- d-na Cristina Maxim – director, Ministerul Finanţelor Publice 

- d-na Oana Arat – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice 

- d-na Ioana Hanganu-Cucu – consilier, Ministerul Finanţelor Publice 

- d-na Doina Neguş – consilier, Ministerul Finanţelor Publice 

- d-na Marenka Ghica – consilier, Ministerul Finanţelor Publice 

- d-na Irina Alexe – şef departament, Ministerul Administraţiei şi 

Internelor 

- d-l Gheorghe Tiron – şef serviciu, Ministerul Administraţiei şi Internelor 

- prof.univ.dr. Vasile Cândea – preşedinte, Academia Oamenilor de 

Ştiinţă din România 

- prof.univ.dr. Mihai Mihăiţă – preşedinte, Academia de Ştiinţe Tehnice 

din România 

- prof.univ.dr. Mircea Ifrim – vicepreşedinte, Academia de Ştiinţe 

Medicale din România. 
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Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 16¹² din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.5 din 20 februarie 2003 privind 

acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor 

facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice - Plx 472/2010 a fost 

prezentată de către domnul preşedinte Victor Paul Dobre, în calitate de 

iniţiator. De asemenea, din partea personalului de specialitate al comisiei, 

propunerea legislativă a fost prezentată de către doamna Monica Rallu 

Curta, expert parlamentar. 

În cursul discuţiilor a fost formulat un amendament, de către 

domnul deputat Ioan Cindrea, care a fost însuşit de către iniţiator. De 

asemenea, s-a propus amânarea dezbaterilor şi solicitarea unui punct de 

vedere din partea Ministerului Finanţelor Publice asupra amendamentului 

formulat. 

 Supuse votului, propunerile au fost acceptate cu unanimitate de 

voturi. 

 

Propunerea legislativă privind reglementarea unor măsuri de 

stimulare a angajatorilor care încadrează în muncă persoane 

disponibilizate din sistemul bugetar - Plx 473/2010 a fost prezentată de 

către doamna Elena Anghel, consilier parlamentar, care a precizat că 

aceasta are ca obiect reglementarea unor măsuri de stimulare a 

angajatorilor care încadrează în muncă persoane disponibilizate din 

sistemul bugetar, în sensul ca angajatorii să beneficieze de o subvenţie de 

la bugetul asigurărilor sociale de stat echivalentă cu contravaloarea 

indemnizaţiei de şomaj care s-ar fi cuvenit fiecărui şomer, calculată la 

data angajării acestuia. 

În cursul discuţiilor s-au formulat două amendamente, care, supuse 

votului, au fost acceptate cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă şi 4 

abţineri). 

Supusă votului în ansamblu, propunerea legislativă a fost acceptată 

de membrii comisiei cu amendamentele admise, cu majoritate de voturi (2 

voturi împotrivă şi 4 abţineri). 
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Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.53/2003 - Codul 

Muncii, cu modificările şi completările ulterioare - Plx 475/2010 a fost 

prezentată de către doamna Lidia Vlădescu, consultant parlamentar, care 

a precizat că aceasta are ca obiect de reglementare modificarea art.101 şi 

a lit.a) a alin.(1) al art.102 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, cu 

modificările şi completările ulterioare, în scopul completării definiţiei 

pentru salariatul cu fracţiune de normă şi a precizării clauzelor contractului 

individual de muncă, suplimentar faţă de reglementările deja în vigoare. 

În cadrul discuţiilor s-a propus respingerea iniţiativei întrucât 

motivarea reglementării pleacă de la premisa modului greşit de aplicare a 

dispoziţiilor legale care guvernează contractul de muncă cu timp parţial, în 

sensul că, în practică, se produc abuzuri din partea angajatorilor care 

profită de acest tip de contact pentru a-l plăti mai puţin pe salariatul care 

prestează acelaşi număr de ore de muncă cu salariatul cu normă întreagă. 

Modul greşit şi abuziv în care se aplică un text legal corect nu trebuie să 

justifice schimbarea acestuia.  

Totodată, s-a precizat că propunerea legislativă este inoportună 

întrucât este necesară asigurarea concordanţei între directivele europene 

şi legislaţia naţională. Prin aplicarea acestei iniţiative legislative în forma 

propusă nu s-ar mai asigura armonizarea legislativă dintre dispoziţiile 

comunitare şi cele naţionale în materie. 

Având în vedere cele prezentate, s-a supus votului propunerea de 

respingere a iniţiativei legislative, fiind acceptată cu majoritate de voturi 

(o abţinere). 

 

Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.200/2004 privind 

recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile 

reglementate din România - PLx 463/2010 a fost prezentat de către 

domnul Decebal Stănescu, expert parlamentar, care a precizat că obiectul 

de reglementare se referă la modificarea Legii nr.200/2004 privind 

recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile 

reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare, în 

sensul armonizării cadrului juridic intern cu dispoziţiile Protocolului de 
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extindere la România şi Bulgaria a Acordului între Comunitatea Europeană 

şi statele membre, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană, pe de altă 

parte, privind libera circulaţie a persoanelor, prin stabilirea egalităţii de 

tratament între cetăţenii Confederaţiei Elveţiene şi cei aparţinând statelor 

membre ale Uniunii Europene. 

 De asemenea, domnia sa a precizat că au fost sesizate cu 

dezbaterea pe fond a acestui proiect de lege comisia noastră şi Comisia 

pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, care a transmis un raport 

preliminar de adoptare a proiectului de lege în forma prezentată. 

 Supus votului, raportul Comisiei pentru învăţământ a fost acceptat şi 

de membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, cu unanimitate de 

voturi, urmând să fie întocmit raportul comun de adoptare a proiectului de 

lege în forma prezentată. 

 

Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la Chişinău, 

la 26 august 2010, de amendare a Acordului între Guvernul României şi 

Guvernul Republicii Moldova privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, 

certificatelor şi titlurilor ştiinţifice, acordate de instituţii de învăţământ 

acreditate în românia şi în Republica Moldova, semnat la Chişinău, la 20 

iunie 1998 - PLx 536/2010 a fost prezentat de către domnul Andrei Kiraly, 

Secretar de Stat în cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului, care a precizat că obiectul de reglementare se referă la 

ratificarea Protocolului de amendare a Acordului între Guvernul României 

şi Guvernul Republicii Moldova privind recunoaşterea reciprocă a 

diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice, acordate de instituţii de 

învăţământ acreditate în România şi în Republica Moldova, semnat la 

Chişinău la 20 iunie 1998 şi ratificat de România prin Legea nr.39/1999. 

Din partea personalului de specialitate al comisiei, proiectul de lege 

a fost prezentat de către domnul Decebal Stănescu, expert parlamentar, 

care a menţionat că au fost sesizate cu dezbaterea pe fond a acestui 

proiect de lege comisia noastră şi Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 

tineret şi sport. 
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 În cursul discuţiilor s-a propus adoptarea proiectului de lege în 

forma prezentată, cu o singură corectură de tehnică legislativă, respectiv 

completarea, la art.1, cu precizarea că Acordul a fost ratificat prin Legea 

nr.39/1999, cu toate datele de identificare a acesteia. 

 Supusă votului, propunerea a fost acceptată de membrii comisiei cu 

unanimitate de voturi, urmând ca raportul comun să fie întocmit după 

finalizarea dezbaterilor şi în cadrul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, 

tineret şi sport. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei - Plx 499/2010 

a fost prezentată de către doamna Sorina Szabo, expert parlamentar.  

Din partea Guvernului, a luat cuvântul domnul Andrei Kiraly, 

Secretar de Stat în cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului, care a precizat că se susţine promovarea acestei iniţiative 

legislative cu unele observaţii. 

În cadrul discuţiilor a fost propus un amendament, acceptat de 

membrii comisiei cu unanimitate de voturi. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative cu un 

amendament, redat în avizul comisiei. 

 

Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.56 din Legea 

nr.571/2003 privind Codul fiscal - PLx 502/2010 a fost prezentat de către 

doamna Sorina Szabo, expert parlamentar. 

Reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice au precizat că nu 

susţin promovarea acestei iniţiative legislative, întrucât nu este precizată 

sursa financiară necesară aplicării măsurilor propuse, încălcându-se 

prevederile art.138 alin.(5) din Constituţia României, republicată. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi (7 voturi împotrivă şi o abţinere), avizarea negativă a 

proiectului de lege. 
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Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de 

Frontieră Române şi pentru abrogarea art.4 alin.(4) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României - 

PLx 523/2010 a fost prezentat de către doamna Irina Alexe, şef 

departament Relaţia cu Parlamentul din cadrul Ministerului Administraţiei 

şi Internelor. 

Din partea personalului de specialitate al comisiei, proiectul de lege 

a fost prezentat de către doamna Elena Anghel, consilier parlamentar. 

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 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.52/2010 pentru modificarea 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 538/2010 a fost prezentat de către doamna Oana Arat, şef 

serviciu în cadrul Ministerului Finanţelor Publice. 

Din partea personalului de specialitate al comisiei, proiectul de lege 

a fost prezentat de către doamna Lidia Vlădescu, consultant parlamentar. 

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 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.79/2010 pentru modificarea unor acte normative din 

domeniul cercetării - PLx 608/2010 a fost prezentat de către doamna 

Monica Rallu Curta, expert parlamentar, care a precizat că obiectul de 

reglementare se referă la modificarea legilor de înfiinţare a Academiei de 

Ştiinţe Tehnice, a Academiei de Ştiinţe Medicale şi a Academiei Oamenilor 

de Ştiinţă din România, în sensul eliminării subvenţiilor de la bugetul de 
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stat pentru funcţionarea lor şi direcţionarea acestor sume către alte 

activităţi educaţionale finanţate numai de la bugetul de stat. 

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

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

majoritate de voturi (6 abţineri), adoptarea proiectului de lege în forma 

prezentată de Senat, respectiv respingerea ordonanţei de urgenţă, 

întrucât s-a considerat că este necesară susţinerea performanţei în toate 

domeniile de activitate, iar sumele necesare funcţionării academiilor ce fac 

obiectul acestui proiect de lege sunt infime în raport cu bugetul pentru 

educaţie. De asemenea, pentru coerenţă legislativă, s-a apreciat că 

menţinerea alocaţiei bugetare pentru Academa de Ştiinţe Agricole şi 

Silvice „Ghe. Ionescu Siseşti” reprezintă un argument în plus pentru a 

menţine neschimbată şi finanţarea celor trei academii. 

 

Dezbaterile asupra propunerii legislative pentru modificarea alin.(2) 

al art.135 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate 

privat - Plx 342/2010 au fost amânate pentru şedinţa următoare a 

comisiei. 

 

În ziua de 18 noiembrie 2010, Comisia pentru muncă şi protecţie 

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

de zi propunerea legislativă amânată în şedinţa anterioară. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-na Georgeta Jugănaru – director, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale 

- d-l Cristian Roşu – director general, Comisia de Supraveghere a 

Sistemului de Pensii Private 

- d-na Corona Rădulescu – consilier juridic, Comisia de Supraveghere a 

Sistemului de Pensii Private. 
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Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.135 din 

Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat - Plx 

342/2010 a fost prezentată de către domnul preşedinte Victor Paul Dobre, 

care a precizat că propunerea legislativă a fost amânată într-o şedinţă 

anterioară, pentru a aştepta un punct de vedere scris al Ministerului 

Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 

În cursul discuţiilor, doamna deputat Claudia Boghicevici, 

vicepreşedinte al comisiei, a propus să nu mai fie amânată dezbaterea şi 

să se treacă la vot. 

Urmare acestei propuneri, s-a supus votului amendamentul formulat 

în şedinţa anterioară. Acesta a fost acceptat de membrii comisiei, cu 

unanimitate de voturi. 

Supusă votului în ansamblu, propunerea legislativă a fost acceptată 

cu amendamente, în forma prezentată în raportul comisiei. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (22), în zilele de 16, 17 şi 

18 noiembrie 2010 a absentat domnul deputat Ioan-Nelu Botiş (grup 

parlamentar PD-L) – ministru. 

Conform prevederilor art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, în ziua de 16 noiembrie 2010, în locul domnului 

deputat Ioan-Nelu Botiş – ministru, a participat domnul deputat Gelu 

Vişan. 

În ziua de 16 noiembrie 2010 au fost prezenţi la dezbateri următorii 

deputaţi: Victor Paul Dobre – preşedinte, Claudia Boghicevici şi Ioan 

Cindrea – vicepreşedinţi, Adrian Solomon şi Kerekes Károly – secretari, 

Maria Eugenia Barna, Ioan Narcis Chisăliţă, Dorel Covaci, Ileana Cristina 

Dumitrache, Mircea Duşa, Florian-Daniel Geantă, Cornel Ghiţă, Ludovic 

Orban, Cristina-Ancuţa Pocora, Dan-Mircea Popescu, Vasile Silviu 

Prigoană, Nini Săpunaru, Marian Sârbu, Mihaela Stoica, Aurelia Vasile, 

Iulian Vladu şi Gelu Vişan. 

În zilele de 17 şi 18 noiembrie 2010 au fost prezenţi la dezbateri 

următorii deputaţi: Victor Paul Dobre – preşedinte, Claudia Boghicevici şi 

Ioan Cindrea – vicepreşedinţi, Adrian Solomon şi Kerekes Károly – 

 
11/12 



secretari, Maria Eugenia Barna, Ioan Narcis Chisăliţă, Dorel Covaci, Ileana 

Cristina Dumitrache, Mircea Duşa, Florian-Daniel Geantă, Cornel Ghiţă, 

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

Prigoană, Nini Săpunaru, Marian Sârbu, Mihaela Stoica, Aurelia Vasile şi 

Iulian Vladu. 

 

  

  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Victor Paul Dobre    Adrian Solomon 

 

 

 

 

 

Întocmit, 
Consultant parlamentar Lidia Ana Vlădescu 
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