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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 

 

 

 

PROCES  VERBAL 

al şedinţelor comisiei din 26-28 ianuarie 2010 

 

 

În ziua de 26 ianuarie 2010 la lucrările comisiei au fost prezenţi 20 

deputaţi: Victor Paul Dobre – preşedinte, Botiş Ioan-Nelu şi Ioan Cindrea – 

vicepreşedinţi, Adrian Solomon şi Károly Kerekes – secretari, Marian 

Sârbu, Maria Eugenia Barna, Claudia Boghicevici, Ioan Narcis Chisăliţă, 

Dorel Covaci, Ioan Damian, Florian Daniel Geantă, Cornel Ghiţă, Ludovic 

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

Nini Săpunaru, Iulian Vladu, Cristina Elena Dobre – membri. 

 

Lucrările sedinţei au fost conduse de către domnul deputat Victor 

Paul Dobre, preşedintele comisiei. 

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

zi: 

FOND 

 
1.Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 

nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de 

către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 martie 1945 din 

motive etnice - PL-x 457/2009 

Administrator
Original



2.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea 

familiei în vederea creşterii copilului - Pl-x 459/2009 

3.Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.69/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii - PL-x 495/2009 

4.Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.21/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind 

perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale 

conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii 

acestora - PL-x 598/2009 

 

AVIZE 

 

1.Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.18/2009 privind organizarea şi funcţionarea rezidenţiatului - PL-x 

541/2009 

2.Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.514/2003 privind 

exercitarea şi funcţionarea profesiei de consilier juridic, cu modificările şi 

completările ulterioare - Pl-x 553/2009

3.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic 

- PL-x 693/2009

4.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.19/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presă 

AGERPRES - PL-x 623/2009

5.Proiect de Lege pentru aprobarea unor măsuri de reducere a 

taxelor, impozitelor şi contribuţiilor sociale în vederea creării de noi locuri 

de muncă, creşterii economice şi a menţinerii puterii de cumpărare - PL-x 

687/2009
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La dezbateri au participat ca invitaţi:  

 Mariana Nedelcu – Secretar de stat, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale  

 Adelina Ştefan – consilier, Ministerul Finanţelor Publice 

 Oana Stoica – consilier, Ministerul Finanţelor Publice 

 Mihai Brăgaru – consilier juridic, Ministerul Finanţelor Publice 

 Oana Iacob – şef serviciu TVA, Ministerul Finanţelor Publice 

 Gheorghiţă Toma – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice 

 Ioana Hanganu Cucu – consilier, Ministerul Finanţelor Publice 

 Ovidiu Mihaiu – inspector, Inspecţia Muncii 

 Rodica Constantinovici – Secretar de stat, Ministerul Justiţiei 

 Anda Mitu - consilier, Ministerul Justiţiei 

 Adrian Streinu Cercel – Secretar de stat, Ministerul Sănătăţii 

 Ioan Matei – şef serviciu, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional 

 Cornel Frimu – consilier, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional 

 

Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 

nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de 

către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 martie 1945 din 

motive etnice - PL-x 457/2009 înscris la punctul 1 pe ordinea de zi a fost 

amânat la solicitarea domnul deputat Aurel Vainer, care nu a putut 

participa la şedinţa comisiei întrucât a fost plecat într-o delegaţie 

parlamentară în Polonia. 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de Urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în 

vederea creşterii copilului - Pl-x 459/2009 a fost prezentat de către 

doamna expert Sorina Szabo, care a arătat că modificarea are în vedere 

instituirea unui regim nediscriminatoriu pentru persoanele care 

îndeplineasc condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă indiferent de 

numărul de copii. De asemenea în şedinţa anterioară membrii comisiei au 

decis să elimine din cadrul propunerii legislative dispoziţiile art.51 întrucât 

nu se justifică transferarea acestor drepturi unei alte persoane care nu 

îndeplineşte condiţiile prevăzute de OUG nr.148/2005, deoarece 

 
3/9 



indemnizaţia pentru creşterea copilului este o formă de susţinere a familiei 

în vederea creşterii copilului acordată în scopul compensării veniturilor 

persoanei care beneficiază de concediu şi se ocupă de creşterea şi 

îngrijirea copilului. 

Domnul deputat Ioan Nelu Botiş a arătat că grupul parlamentar PD-L 

susţine promovarea acestei iniţiative legislative, însă este necesară o 

documentare financiară asupra efortului bugetar necesar pentru acordarea 

acestor drepturi pentru toţi copiii persoanelor care îndeplinesc condiţiile 

prevăzute de OUG 148/2005, solicitând în acest sens amânarea cu o 

săptămână în vederea prezentării de către MMFPS a fişei financiare. 

Doamna secretar de stat, Mariana Nedelcu, a precizat faptul că 

Guvernul nu susţine promovarea acestei iniţiative legislative având în 

vedere constrângerile bugetare. 

Propunerea de amânare cu o săptămână a dezbaterii în vederea 

pregătirii de către MMFPS a unei informări privind cele solicitate a fost 

acceptată cu unanimitate de voturi. 

Referitor la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.69/2009 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - PL-x 495/2009 domnul 

preşedinte Victor Paul Dobre arată că este vorba de un proiect comun cu 

Comisia pentru Sănătate şi familie. Dezbaterea a avut loc în prezenţa 

domnului Secretar de Stat, Adrian Streinu Cercel. 

Domnia sa a prezentat proiectul de lege arătând că acesta vizează 

trecerea Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor în subordinea 

Ministerului Sănătăţii, modificarea condiţiilor pentru ocuparea funcţiei de 

manager al spitalului, completarea cauzelor pentru încetarea contractului 

de management şi introducerea posibilităţii pentru managerii spitalelor, 

care au pregătire medicală, de a desfăşura şi activităţi medicale. 

 În cadrul dezbaterilor pe articole amendamentul depus la comisie de 

către doamna deputat Lucia Varga în sensul abrogării punctului 1 din OUG 

nr. 69/2009 a fost respins, cu majoritate de voturi, întrucât s-a considerat 

oportună introducerea in lege a unor prevederi prin care se stabilesc 

studiile necesare ocupării funcţiei de manager de spital. 
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 Domnul deputat Ioan Nelu Botiş referindu-se la situaţiile de încetare 

a contractului de management şi respectiv a contractului de administrare 

consideră că textul literi o) introdus prin ordonanţa de urgenţă la articolul 

1833 nu poate fi acceptat în condiţiile în care sunt situaţii ce obligă 

managerul să achite facturi cu prioritate mai ales în ce priveşte serviciile şi 

utilităţile. În caz contrar se blochează conturile la trezorerie. Cât priveşte 

alte datorii către furnizori acestea sunt plătite în ordinea intrării lor, şi a 

propus abrogarea literei o). 

 Domnul deputat Dan Mircea Popescu susţine că textul literei o) este 

necesar deoarece accentul nu cade pe lipsa de resurse ci prin eliminarea 

acestei prevederi se introduce arbitrariul în ce priveşte achitarea 

obligaţiilor şi domnia sa consideră că trebuie introduse reguli şi sancţiuni. 

 Domnul deputat Ioan Cindrea consideră că este corectă propunerea 

de abrogare, întrucât menţinerea literei o) a art1833 conduce la dificultăţi 

în contractarea achiziţiilor.  

 Supusă la vot , propunerea de abrogare a literei o) a fost acceptată 

cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă şi o abţinere). 

 Raportul preliminar al comisiei a fost votat cu majoritate de voturi, 

înregistrându-se o abţinere şi urmează să fie înaintat Comisiei pentru 

sănătate şi familie. 

Dezbaterea asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.21/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor 

privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale 

conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii 

acestora - PL-x 598/2009 a fost amânată pentru a putea participa un 

secretar de stat din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii. 

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.514/2003 privind 

exercitarea şi funcţionarea profesiei de consilier juridic, cu modificările şi 

completările ulterioare - Pl-x 553/2009 a fost discutată în prezenţa 

doamnei Rodica Constantinovici – Secretar de stat, în cadrul Ministerului 

Justiţiei. 
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Domnul expert Decebal Stănescu a arătat că propunerea legislativă are 

ca obiect modificarea Legii nr.514/2003 privind exercitarea şi funcţionarea 

profesiei de consilier juridic, cu modificările şi completările ulterioare, 

intervenţiile legislative vizând instituirea obligaţiei consilierului juridic de a 

fi înregistrat într-o asociaţie profesională în momentul numirii, 

introducerea examenului la primirea în profesie şi scutirea de examen a 

unor categorii de persoane. Profesia de consilier juridic să se poată 

exercita numai dacă cel în cauză, în mod obligatoriu, face parte dintr-un 

organism unic de interes public, organizat însă la nivel naţional şi dotat cu 

putere disciplinară. Trebuie făcută distincţia între asociaţiile profesionale 

ce au la bază principiile constituţionale ale dreptului de asociere şi aceste 

organisme profesionale, cu atribuţii de autoreglementare şi de organizare 

a diverselor profesii. O primă etapă ar trebui să o constituie înfiinţarea 

acestui organism profesional, căruia să i se confere atribuţii de 

autoreglementare şi de organizare a profesiei de consilier juridic, organism 

ce ar urma, ulterior, să adopte statutul profesiei de consilier juridic.  

Doamna Secretar de stat, Rodica Constantinovici, a arătat că Guvernul 

nu susţine promovarea acestei iniţiative legislative întrucât adoptarea 

acestui statut este lipsită de temei legal, întrucât Legea nr.514/2003 face 

referire la statutele asociaţiilor de consilieri juridici, ca persoane juridice. 

Supusă la vot, propunerea legislativă a fost avizată negativ cu 

unanimitate de voturi. 

 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.514/2003 

privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic - PL-x 

693/2009 a fost prezentat de către doamna Sorina Szabo, expert în cadrul 

Comisiei. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.514/2003 pentru organizarea şi exercitarea profesiei 

de consilier juridic, cu completările ulterioare, intervenţiile legislative 

preconizate urmărind asigurarea independenţei totale a consilierilor 

juridici, eliminarea discriminării existente în prezent între nivelul de 
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salarizare al acestora şi cel al magistraţilor, precum şi compartimentarea 

muncii consilierului juridic.

 Iniţiativa legislativă vizează o regândire a organizării profesiei de 

consilier juridic la nivelul autorităţilor administraţiei publice centrale şi 

locale, regândire dorită prin prisma asimilării statutului profesiei de 

consilier juridic cu cel al judecătorilor şi procurorilor, pe de o parte, şi a 

subordonării compartimentelor judiciare create prin lege Consiliului 

Superior al Magistraturii şi Ministerului Justiţiei şi Libertaţilor Cetăţeneşti, 

pe de altă parte. Se propune astfel ca în activitatea lor profesională, 

cosilierii juridici să se bucure de inamovibilitate „subordonându-se numai 

legii şi propriei conştiinţe”. 

 Doamna Sorina Szabo a arătat că pe lângă punctul de vedere 

negativ al Guvernului, avizul Consiliului Legislativ este negativ. Potrivit 

avizului, nu se justifică consacrarea principiului inamovibilităţii consilierului 

juridic întrucât este un principiu fundamental care guvernează justiţia, 

fiind condiţia esenţială a unei funcţionări normale şi imparţiale a acesteia. 

Supus la vot, proiectul de lege a fost avizat negativ cu majoritate de 

voturi (o abţinere). 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.19/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presă 

AGERPRES - PL-x 623/2009 a fost prezentat de către domnul expert 

Decebal Stănescu care a arătat că prin acest proiect se urmăreşte 

eliminarea unor imperfecţiuni ale Legii nr.19/2003 şi poziţionării 

AGERPRES din punct de vedere al statutului instituţional şi al drepturilor 

salariale pe aceeaşi treaptă cu celelalte două instituţii naţionale de presă: 

Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de 

Televiziune. 

În urma dezbaterilor membrii comisiei au decis cu majoritate de 

voturi (înregistrându-se 2 abţineri) avizarea negativă a proiectului de lege 

deoarece trebuie aşteptată aplicarea legii unitare de salarizare. 

 

Celelalte proiecte înscrise pe ordinea de zi au fost amânate pentru 

şedinţa din ziua următoare. 
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În ziua de 27 ianuarie 2010 la lucrările comisiei au fost prezenţi 20 

deputaţi: Victor Paul Dobre – preşedinte, Botiş Ioan-Nelu şi Ioan Cindrea – 

vicepreşedinţi, Adrian Solomon şi Károly Kerekes – secretari, Marian 

Sârbu, Maria Eugenia Barna, Claudia Boghicevici, Ioan Narcis Chisăliţă, 

Dorel Covaci, Ioan Damian, Florian Daniel Geantă, Cornel Ghiţă, Ludovic 

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

Nini Săpunaru, Iulian Vladu, Cristina Elena Dobre – membri. 

Lucrările sedinţei au fost conduse de către domnul deputat Victor 

Paul Dobre, preşedintele comisiei. 

 

Dezbaterile au început cu Proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi funcţionarea 

rezidenţiatului - PL-x 541/2009, prezentat de către domnul Decebal 

Stănescu, expet în cadrul Comisiei. 

Proiectul are ca obiect de reglementare organizarea şi finanţarea 

rezidenţiatului, înlocuind actuala reglementare în domeniu, respectiv 

Ordonanţa Guvernului nr.12/2008 privind organizarea şi finanţarea 

rezidenţiatului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr.179/2008, pentru care se propune abrogarea. Prin proiect se 

preconizează un nou cadru legal în domeniu, fiind redefinit rezidenţiatul pe 

post şi stabilindu-se criterii şi obiective precise. Totodată, se introduc noi 

dispoziţii privind formarea în specialitatea medicină de familie a 

absolvenţilor licenţiaţi în medicină, începând cu sesiunea de rezidenţiat 

2010, se reglementează situaţile de încetare a calităţii de rezident şi se 

creează posibilitatea pregătirii profesionale în vederea obţinerii dreptului 

de liberă practică pentru absolvenţii în medicină. 

Comisia învestită cu dezbaterea pe fond: Comisia pentru sănătate şi 

familie. 

În cursul dezbaterilor domnul deputat Cornel Ghiţă a formulat un 

amendament la art.13.alin.(3) prin care se intenţionează sprijinirea 

rezidenţilor, prin acordarea posibilităţii de a efectua gărzi şi a fi remuneraţi 

pentru munca efectuată, începând cu anul I de rezidenţiat. 
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Proiectul de lege a fost avizat favorabil, cu acest amendament, cu 

unanimitate de voturi. 

 Proiectul de Lege pentru aprobarea unor măsuri de reducere a 

taxelor, impozitelor şi contribuţiilor sociale în vederea creării de noi locuri 

de muncă, creşterii economice şi a menţinerii puterii de cumpărare - PL-x 

687/2009 a fost amânanat pentru a fi discutat în prezenţa unui secretar 

de stat de la Ministerul Finanţelor, având în vedere propunerea de 

reducere a impozitelor, taxelor, contribuţiilor de asigurări sociale şi a celor 

de asigurări sociale de sănătate cuprinse în acest proiect de lege. 

 În ziua de 28 ianuarie 2010 membrii comisiei au studiat individual 

initiaţivele legislative înaintate comisiei pe perioada vacanţei 

parlamentare, având în vedere numărul mare al acestora (50), ce 

cuprinde atât învestiri pe fond cât şi în avizare. 

 

 

 

 

  Preşedinte,     Secretar, 

Paul Victor Dobre    Kerekes Karoly 

 

 

 

 

Şef serviciu, 

Consilier Elena Mesaroş 

Întocmit, 

Expert Sorina Szabo 
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