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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

PROCES-VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din 25, 26 şi 27 ianuarie 2011 

 

 

În ziua de 25 ianuarie 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 9.30, având următoarea 

ordine de zi: 

1. Memorandum intern privind transmiterea unui punct de vedere asupra 

unei propuneri de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului 

privind condiţiile de intrare şi de şedere a resortisanţilor ţărilor terţe în 

vederea ocupării unor locuri de muncă sezoniere - 1387 BP/30.11.2010 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.330/2009 - Lege cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit 

din fonduri publice - cu modificările şi completările ulterioare - Plx 

564/2010 

3. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.330 din 05/11/2009 

privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice - Plx 

570/2010 

4. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.330/2009 privind 

salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice - Plx 

706/2010 

5. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.330/2009 privind 

salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice - Plx 

782/2010 
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6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice - Plx 783/2010 

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice - Plx 784/2010 

8. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 

nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice - Plx 785/2010 

9. Propunere legislativă pentru modificarea art.18 din Legea vânătorii şi a 

protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 - Plx 747/2010 

10. Propunere legislativă pentru instituirea obligaţiei elaborării, aprobării şi 

aplicării Strategiei de Dezvoltare Economică şi Socială a României pe 

termen lung - Plx 756/2010 

11. Proiect de Lege pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie 

- PLx 845/2010 

12. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 

pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie - PLx 846/2010. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Anton Niculescu – Secretar de Stat, Ministerul Afacerilor Externe 

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

Protecţiei Sociale  

- d-l Cristian Apostol – Secretar de Stat, Ministerul Mediului şi Pădurilor 

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

Protecţiei Sociale  

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

- d-na Ana Maria Fudulis – consilier, Ministerul Afacerilor Externe. 
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La începutul dezbaterilor, s-a propus ca, în situaţia în care se 

finalizează dezbaterile asupra proiectelor aflate pe ordinea de zi de azi, să 

fie discutate şi încă 3 proiecte aflate pe ordinea de zi a comisiei din data 

de 26 ianuarie 2011. Supusă votului, propunerea a fost acceptată cu 

majoritate de voturi. 

 

Memorandumul intern privind transmiterea unui punct de vedere 

asupra unei propuneri de Directivă a Parlamentului European şi a 

Consiliului privind condiţiile de intrare şi de şedere a resortisanţilor ţărilor 

terţe în vederea ocupării unor locuri de muncă sezoniere, trimis de către 

Biroul Permanent cu adresa nr.1387 BP/30.11.2010, a fost prezentat de 

către domnul preşedinte Victor Paul Dobre, care a precizat că acest 

memorandum şi propunerea de directivă au fost discutate în şedinţa 

comisiei din 8 decembrie 2010, când s-a hotărât amânarea dezbaterilor şi 

solicitarea unor puncte de vedere de la Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale şi Ministerul Afacerilor Externe. 

Reprezentanţii celor două ministere au prezentat punctele de vedere 

asupra propunerii de directivă. 

În finalul discuţiilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, să transmită Biroului Permanent un punct de vedere favorabil, de 

susţinere a acestei propuneri de directivă, cu unele observaţii. În acest 

sens, membrii comisiei consideră o serie de îmbunătăţiri aduse formei 

finale a textului ar fi bine-venite pentru stabilirea unor norme clare, 

transparente şi echitabile care să asigure o politică de admisie eficientă, 

fiind un element necesar unei politici bine gestionate în domeniul 

migraţiei.  

 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.330/2009 - Lege cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit 

din fonduri publice - cu modificările şi completările ulterioare - Plx 

564/2010 a fost prezentată de către doamna Sorina Szabo, expert 

parlamentar, care a precizat că aceasta are ca obiect de reglementare 

modificarea Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului 
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plătit din fonduri publice, în sensul majorării coeficienţilor de ierarhizare 

stabiliţi în grile, în medie cu 75%, pentru pentru funcţiile de execuţie de la 

poziţiile 57-89 din Anexa nr. III/1 şi pentru funcţiile de execuţie de la 

poziţiile 60-89 din Anexa nr. III/2 pentru funcţionarii publici din instituţiile 

cu atribuţii de control, datorită gradului sporit de risc şi stres, complexităţii 

şi importanţei muncii.  

 

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a propus să fie prezentate 

toate iniţiativele legislative de modificare a Legii nr.330/2009 aflate pe 

ordinea de zi, iar membrii comisiei să se pronunţe asupra lor în finalul 

discuţiilor. Supusă votului, propunerea a fost acceptată cu unanimitate de 

voturi. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.330 din 

05/11/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice - Plx 570/2010 are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

nr.330/2009, propunându-se următoarele: aplicarea dispoziţiilor Legii 

nr.330/2009 inclusiv personalului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, 

Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisiei de Supraveghere a 

Sistemului de Pensii Private; limitarea posibilităţii persoanelor angajate în 

instituţii bugetare sau care fac parte din structurile de decizie de a putea 

încasa venituri lunare cumulate care să depăşească venitul lunar al 

Preşedintelui României; limitarea veniturilor lunare cumulate la nivelul 

venitului unui secretar de stat a personalului angajat sau care face parte 

din structurile de conducere a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, 

Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisiei de Supraveghere a 

Sistemului de Pensii Private. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.330/2009 privind 

salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice - Plx 706/2010 

are ca obiect de reglementare modificarea art.21 din Legea nr.330/2009 

astfel încât toţi nevăzătorii, nu numai cei cu handicap accentuat, să 
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beneficieze, pentru activitatea desfăşurată în cadrul programului normal 

de lucru, de un spor de 15% din salariul de bază. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.330/2009 privind 

salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice - Plx 782/2010 

are ca obiect de reglementare modificarea alin.(7) al art.30 din Legea 

nr.330/2009 în sensul ca prevederile art.20 din această lege, referitoare la 

plata unui spor de 100% pentru timpul de muncă prestat în zilele de 

repaus săptămânal, sărbători legale sau alte zile libere stabilite potrivit 

legii, să se aplice în anul 2010. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice - Plx 783/2010 are ca obiect de reglementare modificarea anexei 

nr. II/2 privind unităţile sanitare de asistenţă socială şi asistenţă medico-

socială, pct.II lit. B „Salarii de bază pentru personalul de specialitate din 

compartimentele paraclinice medico-sanitare” din Legea nr.330/2009 în 

sensul completării anexei cu trei poziţii noi, pentru profesor CFM, biolog, 

chimist cu studii superioare de scurtă durată. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice - Plx 784/2010 are ca obiect de reglementare completarea anexei 

nr. II/2 privind unităţile sanitare de asistenţă socială şi asistenţă medico-

socială din Legea nr.330/2009, cu o nouă literă, lit.B1, în scopul 

introducerii coeficienţilor de ierarhizare pentru personalul din domeniul 

asistenţei sociale. 

 

Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 

nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice - Plx 785/2010 are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.330/2009, urmărind o nouă ierarhizare a salarizării 

funcţiilor şi o completare a prevederilor referitoare la salarizarea 
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personalului din instituţiile de spectacole şi concerte, cu trimitere la 

anexele nr.II/4.1 şi II/4.4. 

În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei cât şi 

invitaţii. În finalul dezbaterilor s-a propus respingerea iniţiativelor 

legislative de modificare şi/sau completare a Legii nr.330/2009 întrucât 

aceasta a fost abrogată prin Legea-cadru privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice nr.284/2010, care a intrat în vigoare 

la data de 1 ianuarie 2011.  

Supusă votului, propunerea a fost acceptată de membrii comisiei cu 

unanimitate de voturi. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea art.18 din Legea vânătorii 

şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 - Plx 747/2010 a fost 

prezentată de către domnul Decebal Stănescu, expert parlamentar, care a 

precizat că obiectul de reglementare se referă la modificarea art.18 din 

legea mai sus menţionată, în sensul ca paznicii de vânătoare care asigură 

paza faunei de interes cinegetic, să nu depăşească vârsta de 65 de ani. 

În cadrul discuţiilor s-a precizat că Legea nr.53/2003 – Codul muncii 

stabileşte o limită minimă de vârstă pentru încheierea unui contract 

individual de muncă de către o persoană fizică, nefăcându-se nici o 

referire în ceea ce priveşte vârsta maximă a unei persoane care încheie un 

astfel de contract. Soluţia legislativă propusă instituie un regim 

discriminatoriu, pe criteriul vârstei, în ceea ce priveşte angajarea forţei de 

muncă, fapt ce contravine atât prevederilor Codului muncii, cât şi 

prevederilor constituţionale. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi (2 abţineri), avizarea negativă a propunerii 

legislative. 

 

Propunerea legislativă pentru instituirea obligaţiei elaborării, aprobării 

şi aplicării Strategiei de Dezvoltare Economică şi Socială a României pe 

termen lung - Plx 756/2010 a fost prezentată de către domnul Decebal 

Stănescu, expert parlamentar, care a menţionat că obiectul de 
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reglementare se referă la instituirea obligaţiei de a elabora, aproba şi 

aplica Strategia de Dezvoltare Economică şi Socială a României pe termen 

lung, respectiv minim 30 de ani. Potrivit expunerii de motive, această 

strategie are rolul de a transcede alternanţele politicii la guvernare şi de a 

da coerenţă şi continuitate măsurilor ce trebuie aplicate pentru 

dezvoltarea statului român şi creşterea nivelului de trai al populaţiei. 

În cadrul discuţiilor s-a precizat că, în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare, există trei tipuri de documente de politici publice la 

nivelul administraţiei publice centrale, respectiv strategia, planul şi 

propunerea de politică publică. Fiecare dintre aceste documente trebuie să 

aibă un cuprins bine stabilit, cu o structură clară.  

În urma analizării iniţiativei legislative, membrii comisiei consideră 

că nu sunt respectate aceste norme, ba mai mult, aceasta conţine 

prevederi care vin în contradicţie atât cu alte reglementări legale, 

constituţionale, cât şi cu reglementări comunitare. Ca urmare, membrii 

comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (4 voturi împotrivă şi 2 

abţineri), avizarea negativă a propunerii legislative. 

 

Proiectul de Lege pentru prevenirea şi combaterea violenţei în 

familie - PLx 845/2010 şi proiectul de Lege privind modificarea şi 

completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei 

în familie - PLx 846/2010 au fost prezentate de către doamna Sorina 

Szabo, expert parlamentar. În ceea ce priveşte primul proiect, obiectul de 

reglementare îl reprezintă instituirea unei noi reglementări în domeniul 

prevenirii şi combaterii violenţei în familie, urmând ca actul normativ ce 

reglementează acest domeniu, respectiv Legea nr.217/2003, să fie 

abrogat. 

Al doilea proiect de lege are ca obiect modificarea şi completarea 

Legii nr.217/2003, în sensul stabilirii principiilor în baza cărora se 

realizează protecţia şi promovarea drepturilor victimelor violenţei în 

familie, precum şi al instituirii unor noi măsuri de protecţie a acestora, 

respectiv ordinul de protecţie şi ordinul de restricţie. 
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Doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora a propus avizarea favorabilă 

a celor două proiecte de legi, precizând că acestea sunt dezbătute pe fond 

de Comisia pentru egalitate şi Comisia juridică. 

Supusă votului, propunerea a fost acceptată cu unanimitate de 

voturi. 

 

 În continuarea dezbaterilor, domnul preşedinte a propus discutarea 

a trei proiecte aflate pe ordinea de zi a comisiei din 26 ianuarie 2011, aşa 

cum s-a stabilit la începutul şedinţei. 

Astfel, s-a propus dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2010 privind unele măsuri de 

reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi a 

activităţii instituţiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub 

autoritatea sa - PLx 601/2010, care a fost prezentat de către domnul 

preşedinte Victor Paul Dobre. 

În cursul dezbaterilor au fost prezentate o serie de amendamente, 

cu scopul înfiinţării unei autorităţi cu atribuţii în cele trei domenii de 

activitate ale instituţiilor desfiinţate ori a unei autorităţi, în subordinea 

Parlamentului, cu atribuţii în domeniul egalităţii de gen.  

Membrii comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor asupra 

proiectului de lege mai sus amintit, în vederea unei discuţii mai ample, în 

cadrul comisiei, la care să fie invitaţi atât ministrul muncii, cât şi 

conducătorii direcţiilor nou înfiinţate ca urmare a reorganizării ministerului 

şi desfiinţării unor instituţii. 

De asemenea, membrii comisiei au solicitat prezentarea unor 

informaţii, de către ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, la o 

viitoare şedinţă a comisiei, cu privire la: 

- indicatorii sociali de fundamentare a acestei măsuri de reorganizare a 

ministerului; 

- indicatorii sociali cu privire la situaţia copilului şi a persoanelor cu 

handicap din România; 

- o fundamentare, pe fiecare instituţie desfiinţată, respectiv dacă 

restructurarea s-a produs în toate structurile instituţiilor respective; 
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- o analiză a eficienţei măsurilor luate în ceea ce priveşte desfiinţarea 

instituţiilor. 

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a supus votului amânarea 

discuţiilor şi transmiterea unei invitaţii domnului ministru Ioan Botiş, în 

care să fie menţionate şi solicitările membrilor comisiei. Propunerile au 

fost acceptate de membrii comisiei cu unanimitate de voturi. 

 
Asupra propunerii legislative privind modificarea Legii nr.53/2003 - 

Codul muncii, în vederea declarării - Zilei Naţionale de Rugăciune - ca 

sărbătoare legală nelucrătoare - Plx 672/2010 au avut loc dezbateri 

generale. 

Iniţiativa legislativă a fost prezentată de către doamna Monica Rallu 

Curta, expert parlamentar, care a precizat că aceasta are ca obiect de 

reglementare modificarea art.134 alin.(1) din Legea nr.53/2003 - Codul 

Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul includerii primei 

duminici din luna octombrie în categoria zilelor de sărbătoare legală în 

care nu se lucrează, urmând ca această zi să fie declarată „Ziua Naţională 

de Rugăciune”. 

În cursul discuţiilor, reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale au precizat că nu se susţine promovarea acestei 

iniţiative legislative având în vedere faptul că, potrivit art.39 alin.(1) lit.b) 

şi art.132 din Codul Muncii, repausul săptămânal este un drept al 

salariatului ce se acordă în două zile consecutive, de regulă sâmbăta şi 

duminica, aceasta din urmă zi fiind şi ziua de celebrare a slujbei religioase 

pentru majoritatea cultelor, cu excepţia Cultului Mozaic şi cel al Bisericii 

Adventiste de Ziua a Şaptea.  

De asemenea, domnul Secretar de Stat Nicolae Ivăşchescu a 

precizat că nu este necesară o modificare a Codului Muncii în sensul 

prevăzut de propunerea legislativă, întrucât o astfel de prevedere poate fi 

negociată între partenerii sociali şi cuprinsă în contractul colectiv de 

muncă la nivel naţional.  

Luând în considerare cele afirmate de către domnul Secretar de 

Stat, domnul deputat Marian Sârbu a dorit să afle dacă acesta este 

punctul de vedere oficial al ministerului. Domnia sa a solicitat să ne fie 
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transmis, în scris, punctul de vedere al Ministerului Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale cu privire la reglementarea contractului colectiv de 

muncă la nivel naţional. 

În finalul discuţiilor, s-a propus respingerea iniţiativei legislative, 

considerându-se că prevederile sale ar putea fi avute în vedere de către 

Guvern la elaborarea modificărilor asupra Legii nr.53/2003 - Codul Muncii. 

De asemenea, s-a propus ca votul final asupra propunerii legislative să fie 

dat în următoarea şedinţă a comisiei. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.94/2010 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor 

categorii de persoane în sistemul public de pensii - PLx 844/2010 a fost 

prezentat de către doamna Monica Rallu Curta, expert parlamentar. 

De asemenea, proiectul de lege a fost prezentat de către doamna 

Doina Pârcălabu, preşedintele Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de 

Asigurări Sociale, care a precizat că acesta are ca obiect de reglementare 

crearea cadrului legal în temeiul căruia persoanele care nu au calitatea de 

pensionari şi nu au fost asigurate în sistem să poată solicita recunoaşterea 

asigurării prin plata contribuţiei de asigurări sociale, respectiv încheierea 

unui contract de asigurare socială cu casa de pensii teritorială competentă, 

pentru o perioadă de maximum 5 ani anteriori de la data încheierii 

contractului, în vederea completării stagiului minim de cotizare pentru 

condiţii normale de lucru. De asemenea, din punct de vedere tehnic, 

domnia sa a precizat că această ordonanţă şi-a încetat efectele la data de 

31 decembrie 2010. 

 Membrii comisiei au solicitat un punct de vedere din partea 

Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu privire la posibilitatea 

elaborării unei noi reglementări cu acest obiect, în cursul anului 2011, 

având în vedere rezultatele pozitive înregistrate în urma aplicării 

prevederilor ordonanţei de urgenţă, precum şi faptul că numeroase 

persoane s-au interesat de această oportunitate de completare a stagiului 

minim de cotizare, în vederea obţinerii unei pensii din sistemul public de 

pensii. 
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 În finalul discuţiilor, s-a propus adoptarea proiectului de lege în 

forma prezentată, întrucât prin măsurile instituite se evită atât excluderea 

socială a unor categorii de persoane care nu pot accede la o pensie din 

sistemul public de pensii deoarece nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de 

lege cu privire la stagiul de cotizare, cât şi creşterea numărului de 

persoane care, în lipsa condiţiilor de pensionare, ar apela la sistemul de 

asistenţă socială, fapt ce ar împovăra bugetul de stat.  

De asemenea, s-a propus ca votul final asupra propunerii legislative 

să fie dat în următoarea şedinţă a comisiei. 

 

În ziua de 26 ianuarie 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 9.30, având următoarea 

ordine de zi: 

1. Propunere 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 

2. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.86/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare 

pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru 

plata energiei termice - PLx 680/2010. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi, din partea Ministerului Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale, domnul Nicolae Ivăşchescu, Secretar de Stat 

şi domnul Dumitru Hang - consilier. 

 

În deschiderea lucrărilor, domnul preşedinte Victor Paul Dobre a 

supus votului final cele două proiecte asupra cărora dezbaterile au avut loc 

în şedinţa anterioară a comisiei.  

 
11/17 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=10758
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11546


Astfel, cu unanimitate de voturi, proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2010 privind unele măsuri în 

domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii 

- PLx 844/2010 a fost aprobat în forma prezentată, iar propunerea 

legislativă privind modificarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii, în vederea 

declarării - Zilei Naţionale de Rugăciune - ca sărbătoare legală 

nelucrătoare - Plx 672/2010 a fost respinsă.  

 

Dezbaterile au continuat cu 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, care a fost prezentată de către domnul preşedinte 

Victor Paul Dobre, în calitate de iniţiator. 

Domnia sa a făcut o scurtă prezentare a dezbaterilor care au avut 

loc până acum în cadrul comisiei, precizând că în ultima şedinţă s-a stabilit 

să se solicite puncte de vedere de la Ministerul Finanţelor Publice şi 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale asupra amendamentelor 

formulate. 

Reprezentanţii celor două ministere au precizat că nu se susţine 

promovarea acestei iniţiative legislative astfel cum a fost formulată 

anterior în comisie. 

Domnul deputat Pal Arpad a precizat că domnia sa susţine forma 

comisiei prezentată în amendament, şi datorită faptului că, anterior 

calităţii de deputat, a avut calitatea de primar şi cunoaşte foarte bine 

problema, iar plata acestui ajutor în două tranşe este benefică şi pentru 

administraţiile locale. 

De asemenea, şi doamna deputat Mihaela Stoica precizează că 

susţine forma comisiei, domnia sa fiind unul dintre iniţiatorii 

amendamentului. 

Supusă votului, cu amendamentele prezentate în cadrul discuţiilor, 

propunerea legislativă a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

Amendamentele se regăsesc în raportul comisiei. 
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Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.86/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru 

încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata 

energiei termice - PLx 680/2010 a fost prezentat de către domnul Nicolae 

Ivăşchescu, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale, care a precizat că obiectul de reglementare îl constituie 

instituirea unor norme îm baza cărora, la stabilirea veniturilor familiei sau 

persoanei singure, în vederea acordării ajutorului de încălzire pentru cele 

trei sisteme de încălzire, respectiv energie termică în sistem centralizat, 

gaze naturale sau lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, să fie luate în 

considerare toate veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererilor, 

cu excepţia burselor de studiu şi sociale şi al sprijinului financiar acordat 

elevilor în cadrul programului „Bani de liceu”. 

 De asemenea, a precizat că Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale susţine adoptarea proiectului de lege în forma iniţială a 

Guvernului. 

 Din partea personalului tehnic, doamna Monica Rallu Curta a 

menţionat faptul că există un amendament depus la comisie de către 

domnul deputat Marton Arpad, precum şi un aviz cu amendamente din 

partea Comisiei juridice, de discplină şi imunităţi. 

În cadrul dezbaterilor pe articole, a fost formulat încă un 

amendament, de către domnul deputat Iulian Vladu. 

Amendamentele prezentate au fost acceptate de membrii comisiei. 

Supus votului în ansamblu, proiectul de lege a fost aprobat cu 

majoritate de voturi (6 voturi împotrivă şi o abţinere) în forma prezentată 

în raportul comisiei. 
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În ziua de 27 ianuarie 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 9.30, având următoarea 

ordine de zi: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind 

sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 

muncă - Plx 495/2010 

2. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind 

recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat 

stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în 

perioada 1950-1961 - Plx 508/2010. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

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

Protecţiei Sociale 

- d-na Doina Pârcălabu – preşedintele Casei Naţionale de Pensii şi Alte 

Drepturi de Asigurări Sociale 

- d-na Marcela Dumitraş – consilier, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind 

sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă - 

Plx 495/2010 a fost prezentată de către doamna Lidia Vlădescu, 

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

reglementare completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor 

pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi 

completările ulterioare, cu un nou articol, art.851, în scopul acordării unei 

subvenţii lunare angajatorilor care încadrează în muncă, pe durată 

nedeterminată, şomeri indemnizaţi aflaţi în evidenţa agenţiilor judeţene 

pentru ocuparea forţei de muncă la data de 31 decembrie 2010. De 

asemenea, se prevede cuantumul în care se acordă subvenţia, respectiv 

diferenţiat în funcţie de nivelul studiilor avute de persoanele încadrate. 
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În cadrul discuţiilor, reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale au precizat că nu se susţine promovarea acestei 

iniţiative legislative întrucât Guvernul a adoptat Ordonanţa de urgenţă 

nr.13/2010 privind reglementarea unor măsuri în vederea stimulării creării 

de noi locuri de muncă şi diminuării şomajului în anul 2010, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.136/01.03.2010. Potrivit acestui 

act normativ, sunt scutiţi de la plata tuturor contribuţiilor de asigurări 

sociale prevăzute de lege, pe o perioadă de 6 luni, angajatorii care 

încadrează şomeri şi le menţin raporturile de muncă pe o perioadă de cel 

puţin 12 luni. 

De asemenea, textul iniţiativei nu este corelat cu prevederi din acte 

normative în vigoare şi nici nu respectă dispoziţiile impuse de Legea 

nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată. 

Având în vedere cele prezentate, s-a propus respingerea iniţiativei 

legislative. Supusă votului, această propunere a fost acceptată cu 

unanimitate de voturi. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind 

recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat 

stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 

1950-1961 - Plx 508/2010 a fost prezentată de către doamna Monica 

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

reglementare se referă la modificarea şi completarea Legii nr.309/2002 în 

sensul majorării cuantumului indemnizaţiei lunare de la 2,53 la 2,7 lei, 

precum şi al instituirii unor noi facilităţi privind transportul urban gratuit şi 

6 călătorii dus-întors pe calea ferată, cu mijloace auto sau fluviale. 

Doamna Doina Pârcălabu, preşedintele Casei Naţionale de Pensii şi 

Alte Drepturi de Asigurări Sociale, a precizat că nu se susţine promovarea 

acestei iniţiative legislative întrucât, în actualul context economic, 

impactul financiar rezultat ca urmare a majorării cuantumului 

indemnizaţiei, la nivelul unui an, este de aprox. 7,7 milioane lei, creându-

se o importantă presiune bugetară, în condiţiile existenţei unui număr de 

cca. 190.000 de beneficiari. În acest context, domnia sa menţionează că 

nu sunt identificate sursele de finanţare pentru acoperirea cheltuielilor 

necesare implementării măsurilor cuprinse în propunerea legislativă, 
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încălcându-se atât dispoziţiile art.15 din Legea nr.500/2002 privind 

finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi cele ale 

art.138 alin.(5) din Constituţia României. 

 Având în vedere cele prezentate, s-a propus respingerea iniţiativei 

legislative. Supusă votului, această propunere a fost acceptată cu 

majoritate de voturi (o abţinere). 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (29), în ziua de 25 ianuarie 

2011 au absentat domnul deputat Ioan Narcis Chisăliţă (grup parlamentar 

PSD+PC) şi domnul deputat Ioan Nelu Botiş (grup parlamentar PD-L) – 

ministru. 

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

Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Ioan Nelu Botiş (grup 

parlamentar PD-L) a participat doamna deputat Sulfina Barbu. 

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

Claudia Boghicevici şi Ioan Cindrea – vicepreşedinţi, Adrian Solomon şi 

Kerekes Karoly – secretari, Maria Eugenia Barna, Nicolae Bănicioiu, Lucian 

Nicolae Bode, Dorel Covaci, Ileana Cristina Dumitrache, Mircea Duşa, 

Florian Daniel Geantă, Tinel Gheorghe, Cornel Ghiţă, Ludovic Orban, Pál 

Árpád, Cristina-Ancuţa Pocora, Cosmin Mihai Popescu, Dan-Mircea 

Popescu, Vasile-Silviu Prigoană, Nini Săpunaru, Marian Sârbu, Mihaela 

Stoica, Aurelia Vasile, Gelu Vişan, Samoil Vîlcu, Iulian Vladu, Sulfina 

Barbu. 

  

Din numărul total al membrilor comisiei (29), în zilele de 26 şi 27 

ianuarie 2011 au absentat domnul deputat Ioan Narcis Chisăliţă (grup 

parlamentar PSD+PC) şi domnul deputat Ioan Nelu Botiş (grup 

parlamentar PD-L) – ministru. 

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

Claudia Boghicevici şi Ioan Cindrea – vicepreşedinţi, Adrian Solomon şi 

Kerekes Karoly – secretari, Maria Eugenia Barna, Nicolae Bănicioiu, Lucian 

Nicolae Bode, Dorel Covaci, Ileana Cristina Dumitrache, Mircea Duşa, 

Florian Daniel Geantă, Tinel Gheorghe, Cornel Ghiţă, Ludovic Orban, Pál 
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Árpád, Cristina-Ancuţa Pocora, Cosmin Mihai Popescu, Dan-Mircea 

Popescu, Vasile-Silviu Prigoană, Nini Săpunaru, Marian Sârbu, Mihaela 

Stoica, Aurelia Vasile, Gelu Vişan, Samoil Vîlcu, Iulian Vladu. 

 

 
  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

Victor Paul Dobre    Adrian Solomon 
 

 

 

 

 

 

Întocmit, 
Consultant parlamentar Lidia Ana Vlădescu 
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