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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 24, 25 şi 26 mai 2011 

 

 

În ziua de 24 mai 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 14.00, având următoarea ordine 

de zi: 

1. Alegerea unui vicepreşedinte al Comisiei 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul 

pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională - PLx 158/2011 

3. Lege privind statutul controlorului civil de trafic aerian din România - 

Plx 844/2007 (reexaminare) 

4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii patronatelor 

nr.356/2001 - PLx 303/2010  

5. Proiect de Lege privind declararea zilei de 24 ianuarie zi de 

sărbătoare naţională legală - PLx 423/2010 

6. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii - 

PLx 433/2010 

7. Proiect de Lege pentru completarea art.134 alin.(1) din Legea 

nr.53/2003 – Codul muncii - PLx 765/2010 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11890
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=8971
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=10638
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11264
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=10751
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11061


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

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

sărbătoare legală nelucrătoare - Plx 672/2010 

9. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor 

categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor 

acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar - PLx 103/2010 

(reexaminare). 

 

 Şedinţa este condusă de către domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele Comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi: 

 Domnul Mihail Vasile Ozunu, Secretar de Stat - Ministerul Apărării 

Naţionale; 

 Doamna general de brigadă Maria Lupu, Şef Direcţia Financiară - 

Ministerul Apărării Naţionale; 

 Domnul locotenent colonel Florin Vasile, consilier juridic - Ministerul 

Apărării Naţionale; 

 Domnul Gheorghe Gherghina, Secretar de stat în cadrul Ministerului 

Finanţelor Publice; 

 Doamna Doina Pârcălabu, preşedinte - Casa Naţională de Pensii 

Publice; 

 Domnul Alexandru Ion, director - Casa de Pensii a Serviciului Român 

de Informaţii; 

 Domnul Eugen Iorga, consilier juridic - Casa de Pensii a Serviciului 

Român de Informaţii; 

 Domnul Paul Nuţă, director - Casa de Pensii a Ministerului 

Administraţiei şi Internelor; 

 Doamna Georgeta Jugănaru, director - Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale; 

 Domnul Răzvan Ionescu, consilier – Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii; 
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 Doamna Marcela Dumitraş, consilier – Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale. 

 Domnul Aurel Vornicescu, Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în 

Rezervă şi în Retragere „A.I. Cuza”; 

 Doamna Elena Cobuz - Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate din 

România. 

 

În deschiderea lucrărilor, domnul preşedinte Victor Paul Dobre 

referindu-se la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul 

pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională, a arătat că în cadrul dezbaterilor generale 

din şedinţa trecută nu au putut fi ascultaţi toţi invitaţii prezenţi la 

dezbateri şi a dat cuvântul domnului Aurel Vornicescu, reprezentantul  

Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere „A.I. 

Cuza”. 

Domnia sa a prezentat o serie de propuneri de amendare a textului 

ordonanţei aflată în dezbatere, arătând că pentru lipsa datelor într-o 

anumită perioadă, lucru independent de voinţa celor vizaţi de acest proiect 

legislativ, aceştia nu pot fi „sancţionaţi” şi consideră că utilizarea 

cuantumului soldei de grad şi al soldei de funcţie îndeplinite în perioada 

respectivă este mult mai corectă, fiind apropiată de valoarea reală a 

veniturilor de care au beneficiat cadrele militare.

Domnia sa a precizat, în legătură cu amendamentele formulate, că 

acestea sunt agreate de către Ministerul Apărării şi au fost cuprinse în 

avizul Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

Doamna deputat Mariana Câmpeanu a arătat că domnia sa a atras 

atenţia de la început asupra neconstituţionalităţii legii prin care militarii au 

fost incluşi în sistemul public de pensii, acest lucru însemnând cea mai 

mare greşeală care a condus la micşorarea drepturilor câştigate de 

această categorie socio-profesională şi la crearea de mari discriminări între 

diferite categorii de pensionari. 
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Domnul Mihail Vasile Ozunu, Secretar de Stat în cadrul Ministerul 

Apărării Naţionale a susţinut în continuare aprobarea ordonanţei cu 

amendamentele cuprinse în avizul Comisiei de apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională. 

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre i-a informat pe membrii 

comisiei despre punctul de vedere al Ministerului Finanţelor Publice, 

transmis în scris la comisie, şi a dat cuvântul domnului Secretar de Stat 

Gheorghe Gherghina. 

Domnul Secretar de Stat Gheorghe Gherghina a arătat că Ministerul 

Finanţelor Publice susţine aprobarea ordonanţei de urgenţă în forma 

prezentată de Guvern, fără a fi acceptat vreun amendament. Referitor la 

aceste amendamente, domnul Secretar de Stat a arătat că au fost purtate 

discuţii între ministere şi, în urma acestor discuţii, s-a găsit formula 

echitabilă adoptată în ordonanţă care să acopere situaţiile în care, până cel 

mai târziu la data de 31 octombrie 2011, nu pot fi identificate veniturile 

realizate lunar pentru anumite perioade, şi anume aceea de a utiliza la 

stabilirea punctajului mediu anual cuantumul soldei de grad şi al soldei de 

funcţie minime corespunzătoare gradului militar deţinut, dar nu mai puţin de 

salariul mediu brut/net pe economie.

Domnul deputat Kerekes Karoly a remarcat faptul că în cadrul 

aceluiaşi Guvern două ministere se află pe poziţii diferite. Domnia sa a 

arătat că păstrarea în plată a cuantumului mai avantajos reprezintă de 

fapt menţinerea pensiilor speciale ale acestei categorii profesionale şi a 

subliniat faptul că acest lucru conduce la discriminări faţă de ceilalţi 

pensionari ale căror pensii speciale au fost deja recalculate în funcţie de 

contribuţii. Referindu-se la punctele de vedere divergente ale celor două 

ministere, domnul deputat a solicitat amânarea dezbaterilor pentru a fi 

cunoscut punctul de vedere al primului ministru al Guvernului. 

Domnul Secretar de Stat Mihail Vasile-Ozunu a arătat că în urma 

ultimelor informaţii primite, Ministerul Apărării Naţionale susţine 

aprobarea ordonanţei de urgenţă în forma prezentată de Guvern. Din 

calcule rezultă faptul că în urma recalculării a aproximativ 85% din 

numărul pensiilor celor care se află sub incidenţa acestui act normativ, 
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pentru 90% dintre beneficiari, pensiile au crescut şi prin urmare, 

Ministerul Apărării Naţionale nu mai susţine adoptarea amendamentelor 

formulate în cadrul Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională. 

Domnul deputat Cornel Ghiţă a arătat că, având în vedere faptul că 

poziţia Ministerului Apărării Naţionale nu mai este opusă faţă de punctul 

de vedere al Ministerului Finanţelor Publice, se poate trece la dezbaterea 

pe fond a proiectului de lege. 

Domnul deputat Ioan Cindrea a remarcat faptul că Ministerul 

Apărării Naţionale, prin reprezentanţii prezenţi, îşi schimbă punctul de 

vedere de la un moment la altul şi a subliniat faptul că grupul parlamentar 

PSD+PC va susţine în continuare adoptarea amendamentelor formulate. 

În cadrul dezbaterilor pe articole amendamentele formulate de către 

domnii deputaţi Niculae Mircovici, Eugen Bădălan, George Scutaru, Doru-

Claudian Frunzulică, Eugen Bejinariu, Mihăiţă Calimente şi Ion Mocioalcă, 

cuprinse în avizul Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională, au fost respinse, înregistrându-se 13 voturi pentru şi 14 voturi 

împotriva adoptării lor. 

De asemenea, au fost respinse şi amendamentele formulate de către 

domnii deputaţi Victor Paul Dobre, Nini Săpunaru şi Radu Eugeniu Coclici. 

Toate amendamentele se regăsesc raportul comisiei. 

În susţinerea amendamentelor, domnul deputat Nini Săpunaru a 

subliniat faptul că cea mai defavorizată categorie este cea a persoanelor 

disponibilizate din cadrul armatei, arătând că aceste persoane au ieşit din 

sistem fără voia lor, pentru motivul că armata e prea numeroasă, deşi 

aceşti oameni s-au supus anumitor rigori impuse şi au răspuns unor 

anumite necesităţi. Domnia sa a mai arătat că la momentul disponibilizării, 

aceste persoane au fost sacrificate, iar acum tot ele trebuie să plătească 

pentru ceea ce s-a întâmplat atunci, fiind supuse în acelaşi timp şi 

interdicţiei de a mai lucra la stat.  

Domnia sa consideră că acest act normativ este o sfidare la adresa 

acestor persoane şi a familiilor lor, şi atrage atenţia că această categorie 

de persoane se va adresa instanţelor de judecată obţinând câştig de cauză 
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mai devreme sau mai târziu, iar cel care va trebui să plătească va fi tot 

statul român. 

Domnul deputat Dan Mircea Popescu, referindu-se la momentul 

implementării Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte 

drepturi de asigurări sociale, a arătat că atunci a fost vorba de 

recalcularea câtorva milioane de pensii şi s-a aplicat acest principiu al 

menţinerii în plată a pensiei mai avantajoase, însă acum, în cazul 

recalculării pensiilor militarilor, deşi există acest precedent creat, deşi 

există Constituţia, nu se poate aplica acest principiu. Domnia sa consideră 

că ceea ce invocă reprezentanţii Ministerului Finanţelor reprezintă o 

situaţie conjuncturală, de moment, care nu poate sta la baza adoptării 

unei legi pentru următorii ani pentru motivul că bugetul din anul 2011 nu 

poate suporta plata acestor pensii şi, în plus, nu putem defavoriza atât de 

multe persoane care nu au făcut altceva decât să-şi servească patria. 

Domnul deputat a dorit de asemenea să se consemneze faptul că 

Ministerul Apărării Naţionale şi-a schimbat punctul de vedere în cadrul 

şedinţei şi a solicitat ca pentru viitor să se comunice în scris punctul de 

vedere al ministerelor referitor la amendamentele formulate în cadrul 

comisiei. 

Doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora apreciază că domnul 

ministru Gabriel Oprea nu a făcut decât un joc de imagine, iar prin 

nenumăratele apariţii publice a păcălit toate organizaţiile din teritoriu cu 

promisiuni că va susţine amendamentele formulate şi astăzi s-a văzut cum 

reprezentanţii Ministerului Apărării şi-au schimbat poziţia faţă de 

amendamente în şedinţă, iar membrii UNPR, colegi de partid ai domnului 

ministru, votează împotriva pensonarilor militari. 

Domnul deputat Marian Sârbu consideră că unele puncte de vedere 

exprimate de către colegi, principial, s-ar putea să aibă substanţă, dar din 

punct de vedere strict procedural, domnia sa apreciază că în cadrul 

dezbaterilor din comisie, punctele de vedere exprimate de către secretarii 

de stat, precum şi de către reprezentanţii societăţii civile, sunt doar pentru 

a primi un plus de informaţii cu rol de orientare, decizia finală aparţinând 

comisiei. 
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Supus la vot, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul 

pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională, a fost adoptat în forma prezentată de 

Guvern, cu 14 voturi pentru şi 13 voturi împotrivă. 

 

Referitor la primul punct înscris pe ordinea de zi, alegerea unui 

vicepreşedinte al Comisiei, domnul preşedinte Victor Paul Dobre a precizat 

că, potrivit Hotărârii Camerei Deputaţilor nr.7/2011, a fost modificat 

art.45 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, în sensul majorării 

numărului de vicepreşedinţi din birourile comisiilor permanente. 

De asemenea, prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.8/2011 se 

modifică, pentru unele comisii permanente, componenţa conducerilor 

pentru ca Grupului parlamentarilor independenţi să-i revină câte o funcţie 

de vicepreşedinte, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale 

nr.1490/2010 privind constituţionalitatea unor prevederi din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor astfel cum au fost modificate prin Hotărârile Camerei 

Deputaţilor nr.26 şi 27/2010, conform Acordului dintre liderii grupurilor 

parlamentare. 

Astfel, Comisia pentru muncă şi protecţie socială va avea 3 

vicepreşedinţi. 

La propunerea Grupului parlamentarilor independenţi, pentru funcţia 

de vicepreşedinte a fost nominalizat domnul deputat Răzvan Ţurea, 

membru al comisiei noastre din data de 19 aprilie 2011. 

În conformitate cu prevederile art.45 alin.(5) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi 

(2 voturi împotrivă şi 4 abţineri), ca noua funcţie de vicepreşedinte al 

comisiei să fie ocupată de către domnul deputat Răzvan Ţurea. 

 

Legea privind statutul controlorului civil de trafic aerian din România 

- PLx 844/2007, a fost trimisă pentru reexaminare la cererea Preşedintelui 

României şi se află în dezbatere pe fond atât la Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială cât şi la Comisia pentru industrii şi servicii, care a înaintat 
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comisiei noastre un raport preliminar de admitere a cererii de reexaminare 

şi respingerea proiectului de lege. 

Doamna deputat Mariana Câmpeanu consideră că ar trebui să se 

solicite Ministerului Transporturilor un alt proiect în acest sens, care să 

vizeze modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice, iar referitor la Legea aflată în dezbatere a propus respingerea ei. 

Propunerea doamnei deputat nu a fost acceptată, înregistrându-se 6 

voturi pentru şi 10 voturi împotrivă. 

S-a trecut apoi la dezbaterea pe articole a Legii privind statutul 

controlorului civil de trafic aerian din România.  

Având în vedere faptul că în cursul dezbaterilor au apărut unele 

neclarităţi referitoare la corelarea prevederilor legii, membrii comisiei au 

hotărât amânarea dezbaterilor şi invitarea la şedinţa următoare a doamnei 

ministru Anca Boagiu pentru clarificarea acestor aspecte.  

De asemenea, s-a solicitat transmiterea legii Ministerului 

Transporturilor care să formuleze amendamente clare asupra textului 

pentru corelare cu legislaţia în vigoare. 

Propunerile au fost acceptate de membrii comisiei cu unanimitate de 

voturi. 

 

Referitor la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii patronatelor nr.356/2001 - PLx 303/2010, domnul preşedinte Victor 

Paul Dobre a arătat că, potrivit art.224 lit.c) din Legea dialogului social 

nr.62/2011, Legea patronatelor a fost abrogată, iar proiectul de lege a 

rămas fără obiect. În acest context, a propus respingerea proiectului de 

lege. Propunerea de respingere a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 

Dezbaterea asupra iniţiativelor legislative înscrise la punctele 5,6,7 

şi 8 pe ordinea de zi, referitoare la modificarea Legii nr.53/2003 - Codul 

muncii, a fost amânată, la solicitarea domnului deputat Dorel Covaci. 
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Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii 

de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi 

alte măsuri în domeniul bugetar, a fost trimisă comisiei pentru 

reexaminare.  

În temeiul art. 77 alin. (2) din Constituţia României, republicată, 

Preşedintele României a formulat cererea de reexaminare asupra legii, 

considerând că prevederi de natura celor cuprinse în art.I pct. 2 din Legea 

transmisă spre promulgare crează discriminări în rândul salariaţilor din 

administraţia publică, încălcând în mod vădit principiile salarizării unitare 

în sistemul bugetar. 

În temeiul art.135 alin.(2) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au analizat cererea de 

reexaminare şi, în urma dezbaterilor, a fost întocmit un raport în data de 

10 mai 2011. 

 În temeiul art.135 alin.(21) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

au fost depuse amendamente, care, în dezbaterilor, au fost acceptate de 

membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. 

Astfel, în urma dezbaterilor şi a punctelor de vedere exprimate, 

membrii comisiei au hotărât să respingă cererea de reexaminare formulată 

de Preşedintele României şi să adopte legea cu amendamente, din 

următoarele considerente:  

- prin Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice nr.284/2010, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2011, 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.1/2010 a fost abrogată, cererea 

de reexaminare rămânând fără obiect; 

- prevederile care au făcut obiectul cererii de reexaminare a Preşedintelui 

României se regăsesc în Legea nr.285/2010 privind salarizarea în anul 

2011 a personalului plătit din fonduri publice; 

- pentru respectarea normelor de tehnică legislativă, întrucât nu pot fi 

aduse amendamente unui act normativ abrogat, se impune adoptarea 

ordonanţei de urgenţă în forma prezentată. 
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În ziua de 25 mai 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

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

de zi: 

1. Proiect de Lege privind instituirea ajutorului financiar lunar pentru 

persoanele din fostele localităţi necooperativizate în perioada 

comunistă, care au livrat la fondul centralizat al statului, prin sistemul 

de contractări şi achiziţii, produse animaliere şi agroalimentare - PLx 

76/2011 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.109/1997 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi 

Social - Plx 115/2011 

3. Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.35 din Legea 

sindicatelor nr.54/2003 - PLx 124/2011 

4. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 

nr.49/2010 privind unele măsuri în domeniul muncii şi asigurărilor 

sociale - Plx 125/2011 

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

nr.123/2010 pentru abrogarea prevederilor Legii nr.130/1999 privind 

unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă - PLx 

133/2011 

6. Proiect de Lege pentru completarea art.66 din Legea nr.168/1999 

privind soluţionarea conflictelor de muncă - PLx 139/2011. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi: 

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

Protecţiei Sociale; 

 d-l Dantes Bratu, inspector general de stat, Inspecţia Muncii; 

 d-na Luminiţa Corneci, şef serviciu, Inspecţia Muncii; 

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

Protecţiei Sociale; 

 d-l Ciprian Dragomir, consilier, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale;  

 d-l senator Emilian Frâncu, în calitate de iniţiator. 
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Şedinţa a fost condusă de către domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele Comisiei.  

 

Proiectul de Lege privind instituirea ajutorului financiar lunar pentru 

persoanele din fostele localităţi necooperativizate în perioada comunistă, 

care au livrat la fondul centralizat al statului, prin sistemul de contractări 

şi achiziţii, produse animaliere şi agroalimentare a fost prezentat de către 

domnul senator Emilian Frâncu, în calitate de iniţiator.  

Domnia sa a arătat că prin acest proiect de lege se încearcă 

eliminarea discriminării la care au fost supuse persoanele care au trăit în 

localităţile nesupuse cooperativizării şi care au livrat produse animaliere la 

stat având o contribuţie reală la formarea produsului intern brut al 

statului.  

Domnia sa a arătat că ajutorul financiar lunar se acordă persoanelor 

care: au împlinit vârsta de pensionare; nu beneficiază de pensie din 

sistemul public de pensii sau sisteme neintegrate; au venituri nete sub 

30% din nivelul indemnizaţei sociale minime garantate pentru pensionari. 

Ajutorul financiar se stabileşte la nivelul a 70% din cuantumul 

indemnizaţei sociale minime garantate pentru pensionari (350 lei x 70% = 

245 lei). Sumele destinate asigurării ajutorului financiar se suportă de la 

bugetul de stat prin bugetul Minsterului Muncii, Familiei şi Protecţei 

Sociale.  

De asemenea, domnul senator a precizat că proiectul de lege a fost 

adoptat de Senat în şedinţa din 23 februarie 2011. 

Doamna Georgeta Jugănaru, director în cadrul Ministerului Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale, a arătat că Guvernul nu susţine adoptarea 

iniţiativei legislative întrucât nu există fonduri necesare aplicării acesteia. 

Domnul deputat Dorel Covaci consideră oportună promovarea acestei 

iniţiative legislative şi a arătat că va susţine adoptarea acesteia. 

Doamna deputat Mariana Câmpeanu a arătat că un argument în plus 

în sensul aprobării iniţiativei legislative este acela că persoanele vizate 

sunt beneficiare de venit minim garantat şi acordarea acestor drepturi ar 

reprezenta un plus de demnitate pe care o câştigă aceste persoane. Suma 
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prevăzută ar fi foarte mică, dar ar reprezenta o reparaţie binemeritată 

pentru aceste persoane care au avut un aport economic însemnat şi care 

sunt din ce în ce mai puţine ca număr. 

Domnul deputat Ioan Cindrea consideră că argumentaţia financiară 

adusă de reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 

nu poate fi luată în considerare întrucât Ministerul Finanţelor Publice 

trebuie să decidă asupra acestor aspecte şi a precizat că grupul PSD 

susţine această iniţiativă legislativă.  

Domnia sa a subliniat că această categorie socială merită să 

primească aceste drepturi, deoarece ajutorul social este umilitor pentru ei 

şi a propus să se solicite Ministerului Finaţelor Publice o fundamentare 

financiară în vederea cuantificării cheltuielilor necesare aplicării acestor 

prevederi. 

Domnii deputaţi Claudia Boghicevici şi Kerekes Karoly şi-au exprimat 

acordul faţă de propunerea de amânare în vederea solicitării punctului de 

vedere al Ministerului Finanţelor Publice. 

Având în vedere faptul că domnul deputat Iulian Vladu a atras 

atenţia că această nouă prestaţie socială excede principiului 

contributivităţii, întrucât aceste persoane nu au fost incluse în sistemul 

public de pensii. 

Domnul deputat Dan Mircea Popescu a remarcat că observaţia este 

într-adevăr legitimă aici fiind vorba de o nouă formă de asistenţă socială 

care s-ar adăuga la o listă impresionantă de alte 202 prestaţii în legătură 

cu care ne-a informat domnul ministru Ioan Nelu Botiş. Domnia sa 

consideră că România ar trebui să iasă din perioada drepturilor reparatorii 

care se acordă diferitelor categorii sociale. La 20 de ani de la comunism 

continuăm să dăm drepturi reparatorii, însă perioada pe care o parcurgem 

nu e una fastă şi se pare că nici anii următori nu vor fi mai buni, de aceea 

această iniţiativă legislativă ar trebui gândită având la baza o 

fundamentare clară cu privire la numărul potenţial al beneficiarilor şi al 

cheltuielilor necesare. 

Domnul deputat Ioan Nelu Botiş i-a informat pe membrii comisiei cu 

privire la faptul că în scurt timp va fi promovată în Guvern şi va ajunge în 
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Parlament noua Lege a asistenţei sociale. Domnia sa a arătat că în cadrul 

dezbaterilor ce vor avea loc se va putea introduce şi acest tip de prestaţie 

socială. 

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a supus la vot propunerea de 

amânare a iniţiativei legislative şi solicitarea documentării financiare. 

Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

 Referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.109/1997 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic 

şi Social, domnul preşedinte Victor Paul Dobre a supus la vot respingerea 

acesteia întrucât a rămas fără obiect, având în vedere faptul că Legea 

nr.109/1997 a fost abrogată prin Legea dialogului social nr.62/2011. 

Propunerea de respingere a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

Din aceleaşi considerente au fost respinse şi iniţiativele legislative 

înscrise la punctele 3 şi 6 pe ordinea de zi, respectiv proiectul de Lege 

pentru modificarea alin.(1) al art.35 din Legea sindicatelor nr.54/2003 şi 

proiectul de Lege pentru completarea art.66 din Legea nr.168/1999 

privind soluţionarea conflictelor de muncă. 

 

 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 

nr.49/2010 privind unele măsuri în domeniul muncii şi asigurărilor sociale, 

înscrisă la punctul 4 pe ordinea de zi, are ca obiect de reglementare 

completarea art.83 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii 

şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările 

ulterioare, în scopul acordării, lunar, a unui salariu minim brut pe ţară 

garantat în plată, persoanelor care au depus cerere de pensionare, pe 

perioada cuprinsă între data încetării raporturilor de serviciu sau 

contractului de muncă şi data emiterii deciziei de pensionare.  

Această iniţiativă a fost de asemenea respinsă, cu unanimitate de 

voturi, având în vedere faptul că Legea nr. 19/2000 a fost abrogată prin 

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pansii publice. 
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 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.123/2010 pentru abrogarea prevederilor Legii nr.130/1999 

privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă a fost 

prezentat de către domnul inspector general Dantes Bratu Nicolae.  

Domnia sa a arătat că, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului 

nr.161/2006 privind întocmirea şi completarea registrului general de 

evidenţă a salariaţilor, cu modificările şi completările ulterioare, evidenţa 

angajaţilor se realizează de către inspectoratele teritoriale de muncă prin 

registrul electronic, iar Decretul-Lege nr.92/1976 privind carnetul de 

muncă a fost abrogat prin Legea nr.53/2003 - Codul Muncii. 

 În cursul dezbaterilor au luat cuvântul atât invitaţii cât şi membrii 

comisiei. Domnul deputat Ioan Cindrea şi-a exprimat dezacordul faţă de 

abrogarea Legii nr.130/1999, arătând că aceasta reprezintă încă o eroare 

a Guvernului Boc, care conduce la limitarea posibilităţii inspecţiei muncii 

de a sancţiona „munca la negru”. 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi aprobarea proiectului de lege în forma prezentată. 

 

În ziua de 26 mai 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 9.30, având pe ordinea de zi 

studiu individual asupra proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (27), în ziua de 24 mai 2011 

a absentat domnul deputat Ioan Narcis Chisăliţă (grup parlamentar PSD). 

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

Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Ioan Narcis Chisăliţă 

(grup parlamentar PSD) a participat domnul deputat Eugen Bejinariu, în 

locul domnului deputat Vasile Silviu Prigoană (grup parlamentar PD-L) a 

participat domnul deputat Lucian Bode, iar în locul doamnei deputat Aura 

Vasile (grup parlamentar PSD) a participat domnul deputat Ion Mocioalcă. 

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

Claudia Boghicevici şi Ioan Cindrea – vicepreşedinţi, Adrian Solomon şi 
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Kerekes Karoly – secretari, Nicolae Bănicioiu, Daniel Ionuţ Bărbulescu, 

Ioan-Nelu Botiş, Mariana Câmpeanu, Dorel Covaci, Ileana Cristina 

Dumitrache, Florian Daniel Geantă, Cornel Ghiţă, Ludovic Orban, Pál 

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

Popescu, Nini Săpunaru, Marian Sârbu, Răzvan Ţurea, Gelu Vişan, Samoil 

Vîlcu, Iulian Vladu, Lucian Bode, Eugen Bejinariu, Ion Mocioalcă. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (27), în ziua de 25 mai 2011 

a absentat domnul deputat Ioan Narcis Chisăliţă (grup parlamentar PSD). 

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

Claudia Boghicevici şi Ioan Cindrea – vicepreşedinţi, Adrian Solomon şi 

Kerekes Karoly – secretari, Nicolae Bănicioiu, Daniel Ionuţ Bărbulescu, 

Ioan-Nelu Botiş, Mariana Câmpeanu, Dorel Covaci, Ileana Cristina 

Dumitrache, Florian Daniel Geantă, Cornel Ghiţă, Ludovic Orban, Pál 

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

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

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

 

Din numărul total al membrilor comisiei (27), în ziua de 26 mai 2011 

a absentat domnul deputat Ioan Narcis Chisăliţă (grup parlamentar PSD). 

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

Claudia Boghicevici, Ioan Cindrea şi Răzvan Ţurea – vicepreşedinţi, Adrian 

Solomon şi Kerekes Karoly – secretari, Nicolae Bănicioiu, Daniel Ionuţ 

Bărbulescu, Ioan-Nelu Botiş, Mariana Câmpeanu, Dorel Covaci, Ileana 

Cristina Dumitrache, Florian Daniel Geantă, Cornel Ghiţă, Ludovic Orban, 

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

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

Vasile, Gelu Vişan, Samoil Vîlcu, Iulian Vladu. 

 
  Preşedinte,     Secretar, 

Paul Victor Dobre    Kerekes Karoly 
 

 

Şef serviciu Elena Mesaroş      
Întocmit,  
Expert parlamentar Sorina Szabo 
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