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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 24 şi 25 iunie 2009 

 

 

În ziua de 24 iunie 2009, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

şi-a desfăşurat lucrările între orele 9.00 – 10.30, având pe ordinea de zi o 

întâlnire a membrilor comisiei cu domnul Valentin Mocanu, Secretar de 

Stat în cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în scopul 

prezentării stadiului în care se află proiectul legii unitare privind 

salarizarea bugetarilor. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

 

 În cadrul discuţiilor, domnul Secretar de Stat Valentin Mocanu a 

prezentat stadiul proiectului, precizând că în cursul zilei de mâine va fi 

prezentată în şedinţa Guvernului o formă a proiectului de lege, în vederea 

unei prime lecturi, iar după discuţii se vor face eventuale modificări, 

completări ori corelări în vederea finalizării textului. 

 În cursul discuţiilor, domnii deputaţi au adresat întrebări referitoare 

la unele aspecte semnalate în mass-media, precizându-se că o formă a 

textului ar fi fost utilă, măcar pentru membrii comisiei, având în vedere 

specializarea acestora şi experienţa în domeniu. 



 Discuţiile au fost purtate, cu precădere, asupra principiilor care 

guvernează această lege, asupra ultimelor discuţii purtate cu 

reprezentanţii instituţiilor, precum şi asupra valorii de referinţă stabilită la 

nivelul salariului minim brut pe ţară, garantat în plată. 

 

În ziua de 25 iunie 2009, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

şi-a desfăşurat lucrările între orele 9.00 – 11.30, 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 268/2009 

2. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.80 din 11.07.1995 

privind Statutul cadrelor militare - Plx 264/2009 

3. Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

creşei - Plx 270/2009 

4. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(30) al art.4 din Legea 

nr.32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea 

asigurărilor - Plx 292/2009. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

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

Protecţiei Sociale 

- d-na Mioara Bogdan – secretar general, Autoritatea Naţională pentru 

Protecţia Drepturilor Copilului  

- d-l Dan Tătaru – Secretar de Stat, Ministerul Apărării Naţionale  

- d-l Gheorghe Mocanu – şef serviciu, Ministerul Apărării Naţionale 

- d-l Marin Tudorică – şef birou, Ministerul Apărării Naţionale 

- d-l deputat Akos Derzsi – deputat, iniţiator Plx 268/2009 

- d-l deputat Mircea Grosaru – deputat, iniţiator Plx 270/2009. 
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 Dezbaterile au început cu propunerea legislativă privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea creşei - Plx 270/2009, care a fost prezentată 

de către domnul deputat Mircea Grosaru, în calitate de iniţiator. 

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

invitaţii. S-a propus amânarea dezbaterilor, întrucât nu există un punct de 

vedere al Guvernului asupra acestei iniţiative legislative. 

 Supusă votului, propunerea de amânare a fost acceptată cu 

unanimitate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind 

sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă - 

Plx 268/2009, a fost prezentată de către d-l deputat Akos Derzsi, în 

calitate de iniţiator. 

 Doamna Simona Bordeianu, director în cadrul Ministerului Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale, precizează că acest minister nu susţine 

promovarea iniţiativei legislative, motivele fiind cele cuprinse şi în punctul 

de vedere negativ al Guvernului. 

 Domnia sa precizează că modificările propuse ar fi în dezavantajul 

şomerilor, deoarece aceştia nu ar beneficia de toate măsurile pentru 

stimularea ocupării destinate lor, prevăzute la art.57 alin.(1) lit.e) şi f) din 

Legea nr.76/2002 şi nu ar beneficia în mod gratuit de acestea decât atunci 

când furnizorii acreditaţi ar încheia cu agenţiile de ocupare contracte în 

vederea realizării atribuţiilor deţinute de aceste instituţii ca serviciu public 

de ocupare. 

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

invitaţii, iar în finalul dezbaterilor s-a propus respingerea iniţiativei 

legislative. Cu 13 voturi pentru şi 5 voturi împotrivă, propunerea a fost 

acceptată, iar motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.80 din 11.07.1995 

privind Statutul cadrelor militare - Plx 264/2009 a fost prezentată de către 

domnul Dan Tătaru, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Apărării 

Naţionale. Domnia sa a precizat că ministerul nu susţine promovarea 

acestei iniţiative legislative. În acest sens, domnia sa a precizat că la 

nivelul Ministerului Apărării Naţionale se află un proiect de lege cu acelaşi 
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obiect de reglementare, aflat în ultima fază a avizărilor. Totodată, domnia 

sa a menţionat că şi punctul de vedere al Guvernului este negativ. 

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

invitaţii, iar în urma finalizării discuţiilor s-a propus acordarea unui aviz 

negativ. Cu unanimitate de voturi, propunerea de avizare negativă a fost 

acceptată. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(30) al art.4 din 

Legea nr.32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea 

asigurărilor - Plx 292/2009 a fost prezentată de către doamna Monica 

Rallu Curta, expert parlamentar. 

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

invitaţii, iar în urma finalizării discuţiilor s-a propus acordarea unui aviz 

negativ. Cu 11 voturi pentru şi 6 voturi împotrivă, propunerea de avizare 

negativă a fost acceptată. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (19), în ziua de 25 iunie 

2009 a absentat 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 Károly 

Kerekes – 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 şi 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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