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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 7, 8 şi 9 decembrie 2010 

 

 

În ziua de 7 decembrie 2010, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă comună cu Comisia pentru 

sănătate şi familie, începând cu ora 14.00, având următoarea ordine de 

zi: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări 

sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.1074 din 

29 noiembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare - Plx 

292/2010  

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

nr.36/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări 

sociale de sănătate - PLx 384/2010. 

  

Lucrările au fost conduse de doamna deputat Rodica Nassar, 

preşedintele Comisiei pentru sănătate şi familie. 

Domnia sa a precizat că cele două comisii au fost sesizate pe fond 

cu dezbaterea celor două proiecte, în vederea întocmirii unor rapoarte 

comune. Ambele comisii au dezbătut proiectele în şedinţe separate, dar 
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soluţiile adoptate au fost diferite. Urmare acestui fapt, a fost întrunită 

această şedinţă comună. 

 

La dezbateri a participat, ca invitat din partea Guvernului, domnul 

Cristian Anton Irimie, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Sănătăţii. 

 

Referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de 

asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, 

nr.1074 din 29 noiembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare - 

Plx 292/2010, domnul Secretar de Stat Cristian Anton Irimie a precizat că 

Guvernul nu susţine promovarea acesteia, întrucât există deja legislaţie 

adoptată în domeniul asistenţei sociale, iar suportarea cheltuielilor 

suplimentare generate de suplimentarea cuantumului indemnizaţiei de 

maternitate ar crea disfuncţionalităţi în repartizarea şi utilizarea sumelor 

necesare. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi 

indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările ulterioare, 

intervenţiile legislative preconizate având drept scop majorarea 

concediului pentru sarcină şi lăuzie, de la 126 la 168 de zile calendaristice, 

perioadă în care asiguratele beneficiază şi de indemnizaţie de maternitate. 

În cadrul discuţiilor au luat cuvântul membrii celor două comisii, iar 

în finalul dezbaterilor a fost supusă votului propunerea de adoptare a 

iniţiativei legislative, cu amendamente de natură tehnico-legislativă. Cu 17 

voturi pentru şi 14 voturi împotrivă, propunerea de adoptare a fost 

acceptată. 
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Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.36/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de 

asigurări sociale de sănătate - PLx 384/2010 a fost prezentat de către 

domnul Secretar de Stat Cristian Anton Irimie.  

Domnia sa a menţionat că proiectul de lege are ca obiect de 

reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări 

sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr.399/2006, cu modificările ulterioare, în sensul eficientizării activităţii de 

acordare şi verificare a certificatelor de concediu medical în cadrul 

sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum şi responsabilizarea 

atât a medicilor prescriptori cât şi a asiguraţilor beneficiari de certificate 

de concediu medical, în conformitate şi cu legislaţia similară a altor state 

membre ale Uniunii Europene. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii celor două comisii 

sesizate în fond au constatat că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.36/2010 aduce atingere dreptului constituţional privind inviolabilitatea 

domiciliului, încalcă libertatea de circulaţie a persoanelor şi 

confidenţialitatea datelor personale. S-a mai constatat că se afectează 

dreptul medicului de exercitare a profesiei în deplină libertate de decizie şi 

se încalcă, de asemenea, drepturile pacientului de a beneficia de asistenţă 

medicală.  

În cadrul discuţiilor s-a precizat că membrii celor două comisii au 

respins ordonanţa de urgenţă într-o şedinţă anterioară, proiectul de lege 

fiind retrimis comisiilor de către plenul Camerei Deputaţilor, în vederea 

reexaminării. 

S-a propus menţinerea raportului comun iniţial, de adoptare a unei 

legi privind respingerea ordonanţei de urgenţă. Supusă votului, 

propunerea a fost acceptată, întrunind 19 voturi pentru şi 14 voturi 

împotrivă. 
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În ziua de 7 decembrie 2010, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 16.00, având următoarea 

ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.75/2000 privind autorizarea experţilor criminalişti care 

pot fi recomandaţi de părţi să participe la efectuarea expertizelor 

criminalistice, precum şi al Legii nr.567/2004 privind statutul 

personalului de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor 

de pe lângă acestea - PLx 590/2010 

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

nr.72/2010 privind reorganizarea unor instituţii din domeniul sanitar, 

precum şi pentru modificarea unor acte normative din domeniul 

sănătăţii - PLx 604/2010 

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

nr.82/2010 pentru modificarea art.7 alin.(1) pct.2 subpct.2.1 din Legea 

nr.571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru modificarea art.III 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.58/2010 pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal şi alte măsuri 

financiar–fiscale - PLx 661/2010 

4. Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi 

în cadrul fiscal-bugetar - PLx 712/2010 

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2010 

privind unele măsuri de reorganizare a activităţilor de tineret şi sport - 

PLx 716/2010 

6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2010 

privind preluarea Centrului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru 

Protecţia Construcţiilor la Acţiuni Seismice şi Alunecări de Teren - 

CNRRS, aflat în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Turismului, de către Institutul Naţional de Cercetare -Dezvoltare în 

Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-

INCERC", aflat în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Turismului, prin procedura comasării prin absorbţie - PLx 717/2010 
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7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2010 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.123/2006 privind statutul 

personalului din serviciile de probaţiune - PLx 724/2010. 

 

Lucrările au fost conduse de către domnul deputat Victor Paul 

Dobre, preşedintele comisiei. 

 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.75/2000 privind autorizarea experţilor criminalişti care pot fi 

recomandaţi de părţi să participe la efectuarea expertizelor criminalistice, 

precum şi al Legii nr.567/2004 privind statutul personalului de specialitate 

al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea - PLx 

590/2010 a fost prezentat de către domnul George Miclăuş, consilier în 

cadrul Ministerului Justiţiei. 

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

invitaţii. S-a propus acordarea unui aviz favorabil, însă la exprimarea 

votului s-a constatat că nu există cvorum. S-a solicitat o pauză de 10 

minute. La reluarea lucrărilor, întrucât nu a fost întrunit cvorumul de 

lucru, şedinţa a fost suspendată, urmând ca dezbaterile asupra proiectelor 

înscrise pe ordinea de zi să fie reluate în şedinţa următoare a comisiei. 

 

În ziua de 8 decembrie 2010, Comisia pentru muncă şi protecţie 

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

ordine de zi: 

1. Propunere legislativă privind pregătirea practică a studenţilor - Plx 

515/2010 

2. Propunere legislativă cu privire la numirea managerilor şi specialiştilor 

în consiliile de administraţie al regiilor autonome, companiilor sau 

societăţilor naţionale, instituţiilor publice ori al societăţilor comerciale, 

inclusiv al băncilor sau altor instituţii de credit, societăţilor de asigurare 

şi celor financiare - Plx 566/2010 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic - Plx 591/2010 
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4. Proiect de Lege pentru modificarea art.5 din Legea educaţiei fizice şi 

sportului nr.69/2000 - PLx 617/2010 

5. Propunere legislativă "Legea Arhivelor" - Plx 623/2010 

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.514/28 

nov.2003 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic 

- Plx 624/2010 

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.246/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului 

de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României - Plx 655/2010 

8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii 

Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, 

aprobată prin Legea nr.113/2010 - Plx 656/2010 

9. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 217/2003 

privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie - PLx 662/2010 

10. 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. 

 

Lucrările au fost conduse de către domnul deputat Victor paul 

Dobre, preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi: 

- d-l Ioan Nelu Botiş – ministru, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale 

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

Protecţiei Sociale  

- d-na Doina Melinte – Secretar de Stat, Ministerul Edcuaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului 

- d-l Eugen Curteanu – Secretar de Stat, Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Turismului 
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- d-l Dorin Dobrincu – preşedinte Arhivele Naţionale 

- d-l Ion Ghizdeanu – preşedinte, Comisia Naţională de Prognoză 

- d-na Irina Alexe – şef departament, Ministerul Administraţiei şi 

Internelor 

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

Protecţiei Sociale 

- d-na Elena Tudor – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale  

- d-na Gica Marenca – consilier, Ministerul Finanţelor Publice 

- d-l George Miclăuş – consilier, Ministerul Justiţiei 

- d-l Mihai Cucu – consilier, Ministerul Justiţiei 

- d-l Mihai Dima – consilier, Ministerul Justiţiei 

- d-na Anda Mitu – consilier, Ministerul Justiţiei 

- d-na Alina Ion – consilier, Ministerul Justiţiei 

 

Dezbaterile au început cu proiectele amânate în şedinţa anterioară a 

comisiei.  

 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.75/2000 privind autorizarea experţilor criminalişti care pot fi 

recomandaţi de părţi să participe la efectuarea expertizelor criminalistice, 

precum şi al Legii nr.567/2004 privind statutul personalului de specialitate 

al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea - PLx 

590/2010 a fost prezentat de către doamna Elena Anghel, consilier 

parlamentar. 

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

invitaţii. În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu  

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.72/2010 privind reorganizarea unor instituţii din domeniul 

sanitar, precum şi pentru modificarea unor acte normative din domeniul 

sănătăţii - PLx 604/2010 a fost amânat, la solicitarea membrilor comisiei, 
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întrucât nu a fost prezent la dezbateri nici un reprezentant al Ministerului 

Sănătăţii. 

 

Dezbaterile asupra proiectului de Lege pentru aprobarea plafoanelor 

unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar - PLx 712/2010 au fost 

amânate cu o săptămână, la solicitarea membrilor comisiei. 

 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.26/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.123/2006 privind 

statutul personalului din serviciile de probaţiune - PLx 724/2010 a fost 

prezentat de către domnul Mihai Cucu, consilier în cadrul Ministerului 

Justiţiei. 

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

invitaţii. În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu  

majoritate de voturi (2 voturi împotrivă şi o abţinere) avizarea favorabilă a 

proiectului de lege în forma prezentată de Senat. 

 

Propunerea legislativă privind pregătirea practică a studenţilor - Plx 

515/2010 a fost prezentată de către doamna Monica Rallu Curta, expert 

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

inserarea în programa analitică a fiecărei facultăţi, de stat sau particulară, 

a unei perioade de practică la instituţii de profil, bugetare sau private, 

care să aibă loc în timpul vacanţei de vară şi care trebuie să însumeze, la 

absolvirea cursurilor, minim 6 luni. Potrivit iniţiativei legislative, 

universităţile de stat şi particulare sunt obligate să încheie un parteneriat 

cu diverse instituţii de profil, în vederea realizării pregătirii practice a 

studenţilor. 

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

invitaţii. În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi (2 voturi împotrivă şi o abţinere) avizarea negativă a 

propunerii legislative întrucât domeniul propus a fi legiferat este în prezent 

reglementat prin Legea nr.258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor, 
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iar adoptarea acestei propuneri legislative ar genera paralelisme 

legislative. 

 

Propunerea legislativă cu privire la numirea managerilor şi 

specialiştilor în consiliile de administraţie al regiilor autonome, companiilor 

sau societăţilor naţionale, instituţiilor publice ori al societăţilor comerciale, 

inclusiv al băncilor sau altor instituţii de credit, societăţilor de asigurare şi 

celor financiare - Plx 566/2010 a fost prezentat de către domnul Decebal 

Stănescu, expert parlamentar. 

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

invitaţii. În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi (6 voturi împotrivă), avizarea negativă a propunerii 

legislative. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic - Plx 591/2010 a fost 

prezentat de către doamna Lidia Vlădescu, consultant parlamentar. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi (12 abţineri), avizarea negativă a propunerii 

legislative. 

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

invitaţii. În cadrul discuţiilor a fost formulat un amendament, care, supus 

votului, a fost respins de membrii comisiei. La solicitarea autorilor, 

amendamentul va fi redat în avizul comisiei. 

 

Proiectul de Lege pentru modificarea art.5 din Legea educaţiei fizice 

şi sportului nr.69/2000 - PLx 617/2010 a fost prezentat de către domnul 

Decebal Stănescu, expert parlamentar. 

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

invitaţii. În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi (4 voturi împotrivă), avizarea negativă a propunerii 

legislative. 
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Propunerea legislativă "Legea Arhivelor" - Plx 623/2010 a fost 

prezentat de către doamna Lidia Vlădescu, consultant parlamentar, care a 

precizat că obiectul de reglementare se referă la reorganizarea activităţii 

Arhivelor Naţionale ale României în scopul protejării documentelor cu 

valoare arhivistică. 

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

invitaţii. În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea negativă a propunerii legislative. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.514/28 nov.2003 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de 

consilier juridic - Plx 624/2010 a fost prezentată de către doamna Sorina 

Szabo, expert parlamentar. 

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

invitaţii. În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea negativă a propunerii legislative, ţinând 

seamă de avizul negativ al Consiliului Legislativ.  

 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.246/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de 

Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României - Plx 655/2010 a fost 

prezentată de către doamna Lidia Vlădescu, consultant parlamentar. 

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

invitaţii. În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative cu 

recomandarea, pentru comisia sesizată cu dezbaterea pe fond, de a ţine 

cont la elaborarea raportului de observaţiile cuprinse în punctul de vedere 

al Guvernului şi în avizul Consiliului Legislativ. 

 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 217/2003 

privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie - PLx 662/2010 a fost 

prezentat de către domnul Decebal Stănescu, expert parlamentar. 
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În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 

invitaţii. În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi (un vot împotrivă), avizarea favorabilă a propunerii 

legislative. 

 

În continuarea dezbaterilor, a fost prezentat membrilor comisiei un 

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, trimis de către Biroul 

Permanent cu adresa - 1387 BP/30.11.2010. 

Propunerea de directivă a fost prezentată de către doamna Lidia 

Vlădescu, consultant parlamentar. Astfel, s-a precizat că directiva propusă 

se referă la cetăţenii din afara UE care merg într-un stat membru pentru 

ocuparea unor locuri de muncă sezoniere pe teritoriul UE. Activitatea se va 

derula pe durata unuia sau mai multor contracte de muncă pe perioadă 

determinată, încheiate direct între resortisantul din ţara terţă şi 

angajatorul stabilit într-un stat membru. 

Propunerea introduce o procedură specială pentru intrarea şi 

şederea lucrătorilor sezonieri din ţări terţe şi defineşte drepturile lor, 

oferind în acelaşi timp stimulente pentru mobilitatea circulară a acestor 

lucrători, evitând astfel permanentizarea şederii temporare. 

În special, propunerea: 

- stabileşte o procedură de intrare mai simplă pentru lucrătorii 

sezonieri originari din ţări terţe, bazată pe definiţii şi criterii comune 

precum existenţa unui contract de muncă sau a unei oferte ferme de 

angajare în care este menţionat salariul; 

- prevede o limită standard pentru durata activităţii sezoniere în UE (6 

luni pe an calendaristic); 

- prevede introducerea unui permis de muncă multi-sezon valabil timp 

de trei ani sau a unei proceduri simplificate de intrare pentru 

sezoanele ulterioare; 
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- defineşte dispoziţii legale aplicabile condiţiilor de muncă ale 

lucrătorilor sezonieri; 

- conferă lucrătorilor sezonieri egalitate de tratament cu resortisanţii 

statului membru în anumite domenii (libertatea de asociere şi de 

afiliere, regimuri de securitate socială, drepturi de pensie legală 

dobândite în funcţie de venit, acces la bunuri şi servicii, etc.); 

- prevede faptul că statele membre ale UE sunt libere să efectueze un 

test al pieţei muncii şi să decidă asupra numărului de lucrători 

sezonieri pe care doresc să-i primească pe teritoriul lor. Propunerea 

nu conferă un drept de admisie. 

În finalul discuţiilor s-a propus amânarea dezbaterilor şi solicitarea 

unor puncte de vedere de la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 

şi Ministerul Afacerilor Externe. 

 

Domnul deputat Cornel Ghiţă a solicitat introducerea pe ordinea de 

zi a unui alt proiect aflat pe agenda de lucru a comisiei, respectiv proiectul 

de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat - PLx 681/2010.  

Supusă votului, propunerea a fost acceptată cu majoritate de voturi 

(7 voturi împotrivă). 

Proiectul de lege a fost prezentat de către domnul Ioan Nelu Botiş, 

ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale. Domnia sa a precizat că 

modificările propuse la Legea nr.416/2001 reprezintă un pas spre ceea ce 

se doreşte a se moderniza în administraţia locală, spre ceea ce 

intenţionează Guvernul să propună ca modalitate de abordare a acordării 

venitului minim garantat, printr-o altă formulă, astfel încât să se adreseze 

direct acelor comunităţi care au, într-adevăr, nevoie de banii Guvernului. 

Este vorba de acele persoane care se află în situaţie de excluziune socială 

şi, prin propunerile pe care le facem, urmărim, în primul rând, să găsim o 

cale, din punct de vedere tehnic, de a acorda în mod just aceşti bani celor 

care au, într-adevăr, nevoie.  

În primul rând, remarcă faptul că decizia rămâne la nivel local, 

rămâne ca parte de întocmire a dosarului la primărie. Rămâne, practic, în 
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competenţa administraţiei locale ideea de a verifica, de a constata şi de a 

întocmi dosarele necesare, astfel încât aceste dosare să fie eligibile pentru 

ajutorul social.  

Un alt lucru extrem de important pe care doreşte să  îl remarce este 

legat de faptul că, prin această modificare a legii, într-un fel sau altul, 

urmăreşte în ce fel aceste persoane participă în mod direct la dezvoltarea 

lucrărilor în folosul comunităţii. Prin modificările propuse, Consiliul Local 

aprobă în fiecare an un plan de măsuri pentru anul următor, astfel încât, 

pe baza unei situaţii lunare, Agenţia de Prestaţii poate verifica în ce 

măsură cei care sunt îndreptăţiţi să primească ajutor lunar prestează 

activităţi în folosul comunităţii. Prin această prevedere se are, practic, un 

control asupra lucrărilor efectuate de aceste persoane şi, mai ales, va 

exista un angajament clar al Consiliului Local în a efectua lucrări în 

dezvoltarea comunităţii.  

De asemenea, pentru a stimula participarea pe piaţa forţei de 

muncă, se prevede ca fiecare persoană, aflată în acest tip de ajutor, să 

participe lunar la activităţile desfăşurate de agenţiile de ocupare a forţei 

de muncă, astfel încât să fie beneficiare ale unor măsuri active de 

ocupare.  

Sunt câteva prevederi importante şi acestea constituie doar un pas 

spre ceea ce va însemna, în final, un sistem integrat informatic al 

Ministerul Muncii, astfel încât fiecare primărie să poată introduce electronic 

toate datele, să le transmită pe suport electronic agenţiilor de ocupare, să 

facă o evaluare independentă, prin soft, a acestor dosare, iar plata, tot în 

sistem electronic, să fie transmisă prin poştă către aceste persoane.  

Domnia sa apreciază că este doar o componentă din ceea ce 

înseamnă o reformă instituţională în Ministerul Muncii, o reformă care 

presupune o abordare integrală a familiei, o reformă care presupune o 

abordare informatică a plăţilor, astfel încât să se elimine zonele de 

subiectivism din administraţie.  

 În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul membrii comisiei, care au 

subliniat necesitatea îmbunătăţirii prevederilor acestei legi şi au solicitat 

informaţii referitoare  la: 
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- existenţa unui acord între România şi Banca Mondială cu privire la 

acordarea prestaţiilor sociale prevăzute de prezenta lege; 

- punctele de vedere ale structurilor asociative ale autorităţilor locale din 

România asupra modificărilor aduse prin proiect; 

- numărul de beneficiari ai venitului minim garantat care au ieşit din 

plată ca urmare a încadrării în muncă. 

În finalul discuţiilor s-a propus amânarea dezbaterilor asupra 

proiectului pentru data de 13 decembrie 2010. De asemenea, membrii 

comisiei au hotărât să solicite Biroului Permanent aprobarea ca în ziua de 

luni, 13 decembrie 2010, să-şi desfăşoare activitatea în şedinţă de 

comisie, în paralel cu plenul Camerei Deputaţilor. 

Supuse votului, propunerile au fost acceptate cu unanimitate de 

voturi. 

 

Celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi au fost amânate pentru 

şedinţa următoare a comisiei. 

 

În ziua de 9 decembrie 2010, Comisia pentru muncă şi protecţie 

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

zi proiectele amânate în şedinţa anterioară. 

 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.82/2010 pentru modificarea art.7 alin.(1) pct.2 subpct.2.1 

din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru modificarea 

art.III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.58/2010 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal şi alte 

măsuri financiar–fiscale - PLx 661/2010 a fost prezentat de către doamna 

Lidia Vlădescu, consultant parlamentar, care a precizat că acesta are ca 

obiect de reglementare modificarea art.7 alin.(1), pct.2, sbpct.2.1. din 

Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi pentru modificarea art.III din Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr.58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.571/2007 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, în scopul 
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stabilirii unor măsuri imediate cu impact asupra bugetului, cu efecte pe 

termen mediu şi lung, care vor reduce riscul unui dezechilibru bugetar 

major. 

 De asemenea, proiectul de lege conţine şi prevederi referitoare la 

termenul, modul de depunere şi instituţiile la care trebuie depuse de către 

plătitorii de venit, a declaraţiilor privind evidenţa nominală a persoanelor 

care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele de natură 

salarială. 

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

invitaţii. În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi (4 voturi împotrivă), avizarea favorabilă a proiectului 

de lege în forma prezentată. 

 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.15/2010 privind unele măsuri de reorganizare a activităţilor de tineret 

şi sport - PLx 716/2010 a fost prezentat de către domnul Decebal 

Stănescu, expert parlamentar. 

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

invitaţii. În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi (3 voturi împotrivă), avizarea favorabilă a propunerii 

legislative. 

 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.16/2010 privind preluarea Centrului Naţional de Cercetare - Dezvoltare 

pentru Protecţia Construcţiilor la Acţiuni Seismice şi Alunecări de Teren - 

CNRRS, aflat în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, 

de către Institutul Naţional de Cercetare -Dezvoltare în Construcţii, 

Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC", aflat în 

coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin 

procedura comasării prin absorbţie - PLx 717/2010 a fost prezentat de 

către domnul Decebal Stănescu, expert parlamentar. 
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În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 

invitaţii. În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi (4 voturi împotrivă), avizarea favorabilă a propunerii 

legislative. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii 

Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată 

prin Legea nr.113/2010 - Plx 656/2010 a fost prezentată de către doamna 

Monica Rallu Curta, expert parlamentar. 

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

invitaţii. În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi (7 voturi împotrivă), avizarea negativă a propunerii 

legislative. 

 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (29), în ziua de 7 decembrie 2010 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 domnul deputat Gheorghe Hogea. 

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, Gheorghe 

Hogea. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (29), în ziua de 8 

decembrie 2010 au absentat domnul deputat Ioan Narcis Chisăliţă (grup 
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parlamentar PSD+PC), domnul deputat Cosmin Mihai Popescu (grup 

parlamentar PD-L) şi, între orele 9.30-10.30, domnul deputat Ioan Nelu 

Botiş (grup parlamentar PD-L). 

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

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

parlamentar PD-L) a participat, între orele 9.30-10.30, domnul deputat 

Gheorghe Hogea şi în locul domnului deputat Cosmin Mihai Popescu (grup 

parlamentar PD-L) a participat, între orele 9.30-10.30, domnul deputat 

Sava Andrei, iar între orele 10.30-14.00 domnul deputat Gheorghe Hogea.  

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, Ioan-Nelu Botiş (de la ora 10.30), Dorel Covaci, Ileana 

Cristina Dumitrache, Mircea Duşa, Florian Daniel Geantă, Tinel Gheorghe, 

Cornel Ghiţă, Ludovic Orban, Pál Árpád, Cristina-Ancuţa Pocora, Dan-

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

Mihaela Stoica, Aurelia Vasile, Gelu Vişan, Samoil Vîlcu, Iulian Vladu, Sava 

Andrei, Gheorghe Hogea. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (29), în ziua de 9 

decembrie 2010 au absentat domnul deputat Ioan Narcis Chisăliţă (grup 

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

parlamentar PD-L).  

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

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

parlamentar PD-L) a participat domnul deputat Gheorghe Hogea. 

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

Hogea. 

 

  

  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Victor Paul Dobre    Adrian Solomon 

 

 

 

 

Întocmit, 
Consultant parlamentar Lidia Vlădescu 
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