
 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
Telefon: 021.414.1130, 021.414.1131; Fax: 021.314.68.69; e-mail: cp07@cdep.ro 

  

 

1/13 

COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 

 

 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 27, 28 şi 29 aprilie 2010 

 

 

În ziua de 27 aprilie 2010, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat prima parte a lucrărilor începând cu ora 10.00, 

având următoarea ordine de zi: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

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

vederea creşterii copilului - Plx 459/2009 

2. Propunere legislativă pentu modificarea şi completarea OUG 

nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului - 

Plx 30/2010 

3. Proiect de Lege pentru completarea art.1 alin.(2) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în 

vederea creşterii copilului - PLx 134/2010 

4. Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea 

nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii - PLx 546/2009 

5. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea 

nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii - Plx 667/2009 

6. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.63/1993 privind 

alocaţia de stat pentru copii, republicată în M.Of. nr.300 din 7 Mai 2009 

- Plx 670/2009 



7. Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.1 din Legea 

nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii - PLx 106/2010 

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

nr.4/2010 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială pe 

anul 2010 - PLx 118/2010 

9. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.482/2006 privind acordarea 

de trusouri pentru nou-născuţi - PLx 131/2010. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-na Mariana Nedelcu - Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei 

şi Protecţiei Sociale  

- d-l Dumitru Cornoiu - Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale  

- d-na Mihaela Grecu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale  

- d-na Gabriela Mateescu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale  

- d-l Cristian Alexe – preşedintele Autorităţii Naţionale pentru 

Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului 

- d-na Irina Avramescu – director, Ministerul Finanţelor Publice 

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

 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

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

vederea creşterii copilului - Plx 459/2009 a fost dezbătută în prezenţa 

reprezentanţilor Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi 

Ministerului Finanţelor Publice. 

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

invitaţii şi iniţiatorul propunerii legislative. Au fost propuse amendamente, 

însuşite de plenul comisiei, cu 9 voturi pentru şi 6 voturi împotrivă. 
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În urma finalizării dezbaterilor, s-a propus aprobarea proiectului de 

lege cu amendamentele acceptate. Cu 9 voturi pentru şi 6 voturi 

împotrivă, propunerea legislativă a fost acceptată, în forma prezentată în 

raportul comisiei. 

 

Propunerea legislativă pentu modificarea şi completarea OUG 

nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului - Plx 

30/2010 a fost prezentată de către doamna Sorina Szabo, expert 

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

fond a acestui proiect de act normativ două comisii, respectiv comisia 

noastră şi Comisia pentru sănătate şi familie. 

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

invitaţii şi iniţiatorul propunerii legislative. S-a propus amânarea 

dezbaterilor pentru a fi cerut un studiu de impact din partea Guvernului. 

Supusă votului, propunerea de amânare a fost acceptată cu majoritate de 

voturi (3 voturi împotrivă). 

 

Dezbaterile asupra proiectului de Lege pentru completarea art.1 

alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind 

susţinerea familiei în vederea creşterii copilului - PLx 134/2010 au fost 

amânate cu o săptămână, la solicitarea reprezentanţilor Ministerului 

Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, pentru a se reface punctul de vedere 

al Guvernului. Supusă votului, propunerea de amânare a fost acceptată cu 

majoritate de voturi (3 voturi împotrivă). 

 

Referitor la proiectul de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.3 din 

Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii - PLx 546/2009,  

propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea 

nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii - Plx 667/2009 şi  

propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.63/1993 privind alocaţia 

de stat pentru copii, republicată în M.Of. nr.300 din 7 Mai 2009 - Plx 

670/2009 s-a solicitat întocmirea unui singur raport, în conformitate cu 

prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor. 
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Supusă votului, propunerea a fost acceptată cu unanimitate de 

voturi.  

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

invitaţii şi iniţiatorul propunerilor legislative. S-a propus amânarea 

dezbaterilor asupra celor trei proiecte de acte normative, pentru a fi 

cerută o situaţie exactă a numărului de copii, beneficiari ai acestei legi, 

precum şi o situaţie cu numărul de alocaţii neridicate. Totodată, s-a 

propus rediscutarea acestor iniţiative legislative în Subcomisia pentru 

drepturile copilului. 

Supusă votului, propunerea de amânare a fost acceptată cu 

majoritate de voturi (5 voturi împotrivă). 

 

Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.1 din Legea 

nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii - PLx 106/2010 a fost 

prezentat de către doamna Sorina Szabo, expert parlamentar. 

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

invitaţii. În cursul dezbaterilor s-a propus respingerea iniţiativei 

legislative. Cu unanimitate de voturi, propunerea de respingere a fost 

acceptată, iar motivele se regăsesc în raportul comisiei. 

 

Dezbaterile asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii 

nr.482/2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-născuţi - PLx 

131/2010 au fost amânate, la solicitarea doamnei deputat Maria Barna, 

pentru ca proiectul de lege să fie discutat în Subcomisia pentru drepturile 

copilului. Supuse votului, cele două propuneri au fost acceptate cu 

majoritate de voturi (6 voturi împotrivă). 

 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.4/2010 privind reglementarea unor măsuri de protecţie 

socială pe anul 2010 - PLx 118/2010 a fost prezentat de către domnul 

Dumitru Cornoiu, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale. 
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De asemenea, din partea comisiei, proiectul a fost prezentat de 

către doamna Elena Mesaroş, şef serviciu. 

 În cursul prezentării, s-a precizat că proiectul de lege are ca obiect 

de reglementare stabilirea unor măsuri de protecţie socială pentru anul 

2010, pe perioada de întrerupere temporară, totală sau parţială, inclusiv de 

reducere temporară a activităţii angajatorului, dar nu mai mult de 90 de zile. 

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

invitaţii. Au fost propuse amendamente, însuşite de plenul comisiei, cu 

unanimitate de voturi. Amendamentele propuse sunt de natură tehnico-

legislativă, în sensul modificării titlului legii adoptat de Senat şi a 

articolului unic, pentru corelare cu titlul ordonanţei de urgenţă, astfel cum 

a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.93 din 10 

februarie 2010. 

În urma finalizării dezbaterilor, s-a propus aprobarea proiectului de 

lege cu amendamentele acceptate. Cu unanimitate de voturi, proiectul de 

lege a fost acceptat în forma prezentată în raportul comisiei. 

 

În ziua de 27 aprilie 2010, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat a doua parte a lucrărilor începând cu ora 14.00, 

având următoarea ordine de zi: 

1. Propunere legislativă privind completarea Legii nr.76/2002 privind 

sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 

muncă - Plx 666/2009 

2. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.53 din 2003 Codul 

muncii - Plx 672/2009 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.I din 

Ordonanţa de Urgenţă nr.88/2006 pentru modificarea şi completarea 

unor acte act normative prin care se acordă drepturi sociale, precum şi 

unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal - Plx 715/2009 

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

nr.114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare - PLx 102/2010 

5. Propunere legislativă "Legea educaţiei naţionale" - Plx 115/2010 

6. Propunere legislativă privind învăţământul superior - Plx 180/2010 
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7. Propunere legislativă privind statutul personalului didactic - Plx 

181/2010 

8. Propunere legislativă privind învăţământul preuniversitar - Plx 

182/2010. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Dumitru Cornoiu - Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale  

- d-na Irina Alexe - Secretar de Stat, Ministerul Administraţiei şi 

Internelor 

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

Tineretului şi Sportului 

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

Protecţiei Sociale  

- d-na Camelia Cărbunaru – director, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale  

- d-na Gabriela Mateescu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale  

- d-l Radu Minea, membru al Consiliului Economic şi Social 

- d-na Irina Avramescu – director, Ministerul Finanţelor Publice 

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

 

La dezbaterea proiectului de lege cu nr.PLx 102/2010 au fost 

prezenţi reprezentanţi ai Unităţilor de Management al Proiectelor (UMP): 

- d-na Grigoraş Raluca - specialist tehnic UMP – Ministerul Mediului şi 

Pădurilor 

- d-na Ionescu Iuliana – specialist achiziţii UMP – Ministerul Mediului şi 

Pădurilor 

- d-l Constantinescu Florin – coordonator financiar UMP – Ministerul 

Sănătăţii 
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- d-na Cimpoeaşu Mihaela – coordonator financiar UMP – Ministerul 

Sănătăţii – UMPSA 

- d-na Stan Gabriela – expert financiar UMP – Ministerul Sănătăţii – UMP 

APL 2 

- d-l Ivan Sorin – expert achiziţii UMP - Ministerul Sănătăţii – UMP APL 2 

- d-na Baciu Anca - director UMP – ANRM 

- d-na Ezaru Ana – coordonator financiar  UMP – Ministerul Economiei, 

Comerţului şi Mediului de Afaceri 

- d-na Petrescu Dana – auditor intern UMP - Ministerul Economiei, 

Comerţului şi Mediului de Afaceri.  

 

Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.76/2002 privind 

sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă - 

Plx 666/2009 a fost prezentată de către doamna Adriana Breazu, expert 

parlamentar. Domnia sa a precizat că obiectul de reglementare îl 

constituie modificarea cadrului legal existent în sensul acordării unor 

facilităţi fiscale şi subvenţii suplimentare faţă de cele acordate de legislaţia 

în vigoare, angajatorilor care menţin numărul de salariaţi la nivelul anului 

anterior, precum şi angajatorilor care înregistrează o creştere a numărului 

de salariaţi, astfel: 

− pentru angajatorii care menţin în activitate personalul la nivelul anului 

anterior se propune reducerea cu 50% a contribuţiilor datorate 

sistemului asigurărilor sociale de stat, al asigurărilor de sănătate şi de 

şomaj; 

− pentru angajatorii care angajează personal în locuri de muncă nou 

create recrutaţi din rândul şomerilor, persoanelor în vârstă de peste 50 

de ani, a unicilor întreţinători, precum şi a persoanelor cu handicap, se 

acordă subvenţii reprezentând 50% din cheltuielile cu salariile aferente 

salariului brut datorat acestora, precum şi scutirea de la plata 

contribuţiilor datorate asigurărilor sociale, de sănătate şi şomaj. 

 

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

invitaţii. În cursul dezbaterilor s-a propus respingerea iniţiativei 
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legislative. Cu majoritate de voturi pentru (4 abţineri), propunerea de 

respingere a fost acceptată, iar motivele se regăsesc în raportul comisiei. 

 

Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.53 din 2003 Codul 

muncii - Plx 672/2009 a fost prezentată de către doamna Elena Mesaroş, 

şef serviciu. Domnia sa a precizat că propunerea legislativă are ca obiect 

de reglementare completarea art.132 alin.(2) din Legea nr.53/2003 - 

Codul muncii, în sensul introducerii obligativităţii ca, în cazul în care 

repausul săptămânal se acordă în alte zile decât sâmbăta şi duminica, 

fiecare al doilea repaus săptămânal să se acorde în aceste zile, respectiv 

sâmbătă şi duminică. De asemenea, se propune completarea art.276 

alin.(1) lit.f), în sensul includerii în cadrul contravenţiilor a încălcării 

dispoziţiilor art.132. 

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

invitaţii. În cursul dezbaterilor s-a propus respingerea iniţiativei 

legislative. Cu unanimitate de voturi, propunerea a fost acceptată, iar 

motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.I din 

Ordonanţa de Urgenţă nr.88/2006 pentru modificarea şi completarea unor 

acte act normative prin care se acordă drepturi sociale, precum şi unele 

măsuri în domeniul cheltuielilor de personal - Plx 715/2009 a fost 

prezentată de către domnul Decebal Stănescu, expert parlamentar. 

Domnia sa a precizat că obiectul de reglementare îl constituie modificarea 

art.I din Ordonanţa de Urgenţă nr.88/2006 astfel încât, începând cu anul 

2010, pensionarii care n-au utilizat toate tichetele de călătorie pe calea 

ferată să beneficieze de o compensaţie în bani în cuantum de 40 lei pentru 

fiecare tichet neutilizat. 

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

invitaţii. În cursul dezbaterilor s-a propus respingerea iniţiativei 

legislative. Cu majoritate de voturi pentru (2 voturi împotrivă) propunerea 

a fost acceptată, iar motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 
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Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare - PLx 

102/2010 a fost prezentat de către doamna Adriana Breazu, expert 

parlamentar. 

Domnia sa a precizat că au fost învestite cu dezbaterea pe fond a 

acestui proiect două comisii, respectiv comisia noastră şi Comisia pentru 

buget, finanţe şi bănci, menţionând totodată că această comisie a 

dezbătut proiectul de lege şi a transmis un raport preliminar de adoptare 

cu amendamente. 

În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei cât şi 

invitaţii. S-a propus amânarea dezbaterilor şi solicitarea unui punct de 

vedere al Guvernului asupra amendamentelor propuse de Comisia pentru 

buget, finanţe şi bănci. 

De asemenea, s-a solicitat ca la dezbaterea proiectului în şedinţa 

următoare să fi invitaţi şi iniţiatorii amendamentelor. 

Supusă votului, propunerea de amânare a fost acceptată cu 

majoritate de voturi (5 voturi împotrivă). 

 

Propunerea legislativă "Legea educaţiei naţionale" - Plx 115/2010 a 

fost prezentată de către doamna Lidia Vlădescu, consultant parlamentar. 

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

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

favorabil, în forma prezentată de iniţiatori. Cu 7 voturi pentru şi 4 voturi 

împotrivă, propunerea de avizare favorabilă a fost acceptată. 

 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative privind 

învăţământul superior - Plx 180/2010, a propunerii legislative privind 

statutul personalului didactic - Plx 181/2010 şi a propunerii legislative 

privind învăţământul preuniversitar - Plx 182/2010 s-a propus acordarea 

unor avize favorabile. Supuse votului, propunerile de avizare favorabilă au 

fost acceptate cu majoritate de voturi (4 voturi împotrivă). 
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În ziua de 28 aprilie 2010, între orele 14.00 – 15.30, membrii 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au avut o întâlnire cu 

reprezentanţi ai unor instituţii şi asociaţii socio-profesionale din sistemul 

justiţiei. La dezbateri au participat: 

- d-na Lidia Bărbulescu – Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 

- d-l Dan Lupaşcu – Consiliul Superior al Magistraturii 

- d-l Liviu Dăscălescu – Consiliul Superior al Magistraturii 

- d-l Teodor Andriţa – Consiliul Superior al Magistraturii 

- d-l Constantin Sima – Ministerul Public 

- d-na Mona Maria Pivniceru – Asociaţia Magistraţilor 

- d-l Ştefan Mateescu – Asociaţia Magistraţilor Pensionari 

- d-na Kibedi Katalina – Asociaţia Magistraţilor Pensionari 

- d-l Vasile Perşinaru – Federaţia  Naţională Sindicală „Justiţia”  

- d-l Cristian Chelaru – Federaţia Naţională Sindicală „Justiţia” 

- d-l Florin Dumitrescu – Sindicatul Grefierilor Pensionari din Justiţie. 

 

Lucrările au fost conduse de către domnul deputat Victor Paul 

Dobre, preşedintele comisiei. 

 

Doamna Lidia Bărbulescu, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi 

Justiţie, a prezentat comisiei principalele doleanţe ale magistraţilor faţă de 

proiectul de lege privind sistemul unitar de pensii publice, care este total 

nedrept pentru această categorie socio-profesională, din care şi domnia sa 

face parte, ignorând particularităţile care stau la baza unor profesii. 

Amendarea sistemelor speciale de pensii este numai un aspect pe care se 

întemeiază noua reglementare a pensiilor, aspect care, în opinia sa, ar 

trebui completat şi cu alte principii care rezultă din trăsăturile 

caracteristice anumitor activităţi ce impun clar unele diferenţieri. 

Domnia sa arată că în materie de pensii ale magistraţilor din 

Uniunea Europeană, potrivit art.64 din Carta europeană privind statutul 

judecătorilor, adoptată în anul 1998, la împlinirea vârstei legale pentru 

încetarea funcţiei, după ce a exercitat funcţia de magistrat pe o perioadă 

determinată, acesta beneficiază de plata unei pensii al cărei nivel trebuie 
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să fie cât mai apropiat posibil de acela al unei remuneraţii primite pentru 

activitatea jurisdicţională. 

Domnul Dan Lupaşcu, membru în cadrul Consiliului Superior al 

Magistraturii, i-a informat pe membrii comisiei despre punctul de vedere 

rezultat în urma consultărilor cu pensionarii şi asociaţiile de magistraţi şi 

procurori, subliniind faptul că proiectul de lege încalcă dispoziţiile 

Constituţiei şi ale Legii nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor. 

În opinia domniei sale, o posibilă soluţie ar fi introducerea unui 

capitol separat în legea unitară cu privire la magistraţi, cu referire la 

pensiile ocupaţionale sau includerea magistraţilor în lista locurilor de 

muncă cu condiţii speciale.  

Domnia sa arată că asociaţiile magistraţilor au cerut ministrului 

justiţiei, printr-o scrisoare deschisă, să nu avizeze proiectul legii unitare a 

pensiilor, pentru că acesta ar fi contrar Constituţiei şi ar crea privilegii 

speciale pentru angajaţii din serviciile secrete. De asemenea, judecătorii 

apreciază că adoptarea şi punerea în aplicare a acestui proiect de lege ar 

conduce la perturbarea întregii societăţi româneşti, nemulţumirile 

cetăţenilor vizaţi de acest act normativ, făcute deja publice, urmând să 

ajungă în justiţie, ceea ce va conduce la un val de procese, cu consecinţe 

grave atât pentru justiţiabili cât şi pentru instanţele de judecată, iar în 

final pentru Statul Român care va trebui să suporte financiar despăgubirile 

pentru prejudiciile cauzate prin această lege. 

Doamna Mona Maria Pivniceru, preşedintele Asociaţiei Magistraţilor 

din România consideră că prin acest proiect de lege se tranşează 

independendenţa puterii judecătoreşti. Justiţia reprezintă un interes 

strategic naţional. Având în vedere faptul că pensiile magistraţilor se 

plătesc de la bugetul de stat, sustenabilitatea bugetului asigurărilor sociale 

nu depinde de plata pensiilor magistraţilor. Pensia face parte din cariera 

magistraţilor, reprezintă un drept compensator pentru celelalte activităţi 

pe care magistraţii nu au dreptul să le desfăşoare. 

De asemenea, în opinia domniei sale, legea pensiilor, ca orice altă 

lege, nu poate retroactiva sub nici un pretext. 
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Domnul Constantin Sima, preşedintele Asociaţiei Procurorilor din 

România, a arătat că, în cazul în care se va ajunge la concluzia că bugetul 

asigurărilor sociale nu mai are bani pentru a plăti pensiile magistraţilor, 

reducerile ar trebui făcute treptat, de-a lungul unei întregi generaţii. În 

prezent există aproximativ de 2.500 de magistraţi care au pensii speciale, 

pensia medie fiind de aproximativ 8700 de lei pe luna. Este o sumă pe 

care statul şi-o poate permite, astfel încât să asigure continuitatea şi 

independenţa justiţiei, întrucât, după calculele realizate, cei 2.500 de 

pensionari magistraţi înseamnă cam 6% din totalul pensiilor speciale. 

De asemenea, domnul Constantin Sima a adus în discuţie situaţia 

din ţările din Uniunea Europeană, unde magistraţii sunt consideraţi 

categorie specială şi remuneraţi corespunzător. Domnia sa a arătat că 

România ar fi prima ţară din Uniunea Europeană care taie aceste drepturi, 

iar prin tăierea pensiilor magistraţilor nu se rezolva problema celorlalţi 

pensionari.  

Domnii deputaţi Dan Mircea Popescu, Ioan Cindrea şi Ioan Nelu 

Botiş şi-au arătat disponibilitatea de a susţine punctul de vedere al 

magistraţilor. 

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre consideră că aceste lacune 

trebuie îndreptate în timp şi nu brutal, precizând că se discută mult de 

pensiile a 50.000 de oameni, însă prin promovarea acestei lege există 

riscul să afecteze pensiile celorlalţi 5.000.000 de oameni.  

În finalul dezbaterilor, domnul preşedinte Victor Paul Dobre a 

precizat că membrii comisiei aşteaptă amendamente punctuale din partea 

magistraţilor la acest proiect de lege. 

 

În ziua de 29 aprilie 2010, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de studiu individual 

asupra proiectelor de legi şi propunerilor legislative aflate pe agenda de 

lucru a comisiei. 

Din numărul total al membrilor comisiei (20), în ziua de 27 aprilie 

2010 a absentat domnul deputat Nini Săpunaru (grup parlamentar PNL) – 

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

Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Nini Săpunaru (grup 

parlamentar PNL), a participat domnul deputat Horia Cristian. 

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, Cristina Elena Dobre, Florian-

Daniel Geantă, Cornel Ghiţă, Ludovic Orban, Cristina-Ancuţa Pocora, Dan-

Mircea Popescu, Vasile Silviu Prigoană, Marian Sârbu, Iulian Vladu, Horia 

Cristian.   

Din numărul total al membrilor comisiei (20), în zilele de 27, 28 şi 

29 aprilie 2010 au fost prezenţi la lucrări toţi membrii comisiei: 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, 

Cristina Elena Dobre, Florian-Daniel Geantă, Cornel Ghiţă, Ludovic Orban, 

Cristina-Ancuţa Pocora, Dan-Mircea Popescu, Vasile Silviu Prigoană, Nini 

Săpunaru, Marian Sârbu, Iulian Vladu. 

 

 

  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

Victor Paul Dobre    Adrian Solomon 

 

 

 

 

 

 

Şef serviciu,  

Consilier parlamentar Elena Mesaroş 

 Întocmit, 

 Expert parlamentar Steliana Sorina Szabo  

Consultant parlamentar Lidia Ana Vlădescu 
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