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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 12, 13, 14 şi 15 ianuarie 2009 

 

 

În ziua de 12 ianuarie 2009, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 14.00 - 16.30, având 

următoarea ordine de zi: 

1. Informare privind situaţia proiectelor de lege şi a propunerilor 

legislative care îşi continuă procedura legislativă în noua 

legislatură. 

2. Diverse. 

 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Victor Paul 

Dobre, preşedintele comisiei. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre i-a informat pe membrii 

comisiei în legătură cu materialul pregătit de către staff-ul comisiei, 

material ce cuprinde situaţia proiectelor de acte normative existente la 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială din legislatura trecută, care îşi 

continuă procedura legislativă, aflate în diferite stadii în cadrul procesului 

legislativ, şi a dat în continuare cuvântul doamnei Elena Mesaroş, şef 

serviciu. Doamna consilier a arătat că se află pe agenda Comisiei un 

număr de 87 de proiecte de acte normative asupra cărora comisia trebuie 



să se pronunţe pe fond, precum şi un număr de 22 de proiecte cu care 

comisia a fost sesizată spre avizare. 

 Referindu-se la proiectele pentru care, în urma dezbaterii, Comisia 

va trebui sa întocmească un raport, d-na consilier Elena Mesaroş a arătat 

că printre acestea se află 43 de proiecte de acte normative pe care 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială le-a avut pe ordinea de zi a 

şedinţelor comisiei, fiind dezbătute în legislatura trecută, unele fiind 

retrimise de la Plen, asupra unora au fost întocmite rapoarte preliminare 

care au fost trimise altor comisii alături de care am fost sesizaţi pe fond, 

iar altele au fost amânate la cererea iniţiatorilor, pentru îmbunătăţirea 

textului acestora. 

 Domnia sa a mai arătat că, potrivit prevederilor art.63 alin.(5) din 

Constituţia României, „proiectele de legi sau propunerile legislative 

înscrise pe ordinea de zi a Parlamentului precedent îşi continuă procedura 

în noul Parlament”. Prin urmare, numai proiectele de acte normative aflate 

în dezbatere la Camera Deputaţilor în calitatea sa de primă Cameră 

sesizată şi care nu au fost înscrise încă pe ordinea de zi a Plenului îşi pot 

înceta procedura legislativă. Dintre acestea, proiectele de acte normative 

care au ca obiect de reglementare ratificarea unor convenţii internaţionale 

îşi vor continua procedura legislativă fiind înaintate la Senat pentru 

dezbatere în calitate de Cameră decizională.  

 Membrii comisiei au fost de asemenea informaţi că în şedinţa 

Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor din data de 23 decembrie 2008 

au fost prezentate toate proiectele de legi şi propunerile legislative care îşi 

pot continua procedura legislativă în noua legislatură. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a propus membrilor comisiei ca 

în şedinţa din ziua următoare să fie reluate discuţiile asupra acestei 

problematici. De asemenea, domnia sa a propus prezentarea proiectelor 

cu nr.PLx 548 şi 549, care au ca obiect de reglementare ratificarea unor 

convenţii internaţionale. Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de 

voturi. 

 În finalul dezbaterilor au avut loc discuţii de natură administrativă, 

referitoare la mijloacele de comunicare între domnii deputaţi şi staff-ul 
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comisiei, precum şi alte probleme tehnico-administrative şi de dotare a 

cabinetelor şi sălii de şedinţă. 

 

În ziua de 13 ianuarie 2009, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 10.00 - 12.00, având 

următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru ratificarea Codului European de Securitate 

Socială al Consiliului Europei, adoptat la Strasbourg la 16 aprilie 1964 - 

PLx 548/2008 

2. Proiect de Lege pentru ratificarea Convenţiei nr.102/1952 a 

Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind normele minime de 

securitate socială, adoptată la Geneva la 28 iunie 1952 în cadrul 

Conferinţei generale a Organizaţiei Internaţionale a Muncii - PLx  

549/2008. 

 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a dat cuvântul doamnei 

Adriana Emilia Breazu, expert parlamentar, pentru a prezenta proiectul de 

lege înscris la punctul 1 pe ordinea de zi. 

 Doamna Adriana Breazu a arătat că proiectul de lege are ca obiect 

ratificarea Codului European de Securitate Socială al Consiliului Europei, 

adoptat la Strasbourg la 16 aprilie 1964 şi care a intrat în vigoare la 17 

martie 1968, fiind semnat de România la 22 mai 2002. 

 Codul European de Securitate Socială defineşte normele europene 

de securitate socială şi stabileşte condiţiile de acordare a indemnizaţiilor 

precum şi valorile minime de protecţie pe care statele trebuie să le asigure 

în nouă domenii de securitate socială. 

Guvernul propune ratificarea următoarelor părţi ale Codului 

European de Securitate Socială adoptat la Strasbourg la 16 aprilie 1964: 

Partea I - Dispoziţii generale; Partea a II-a - Îngrijiri medicale; Partea a 

III-a - Prestaţii de boală; Partea a V-a - Prestaţii de bătrâneţe; Partea a 

VIII-a - Prestaţii de maternitate; Partea a XI-a - Calculul plăţilor periodice; 

Partea a XII-a - Dispoziţii comune; Partea a XIII-a - Dispoziţii diverse. 
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Astfel, România va trebui să demonstreze, prin elaborarea unui 

raport anual, că îndeplineşte standardele din Părţile ratificate ale Codului. 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, iar 

Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 

Doamna Adriana Breazu i-a informat pe membrii comisiei că, potrivit 

art.75 alin.(2) din Constituţia României şi art.113 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, proiectul de lege trebuia adoptat în 

termen de 45 de zile de la prezentarea la Biroul Permanent, în caz contrar 

acesta se consideră adoptat tacit şi se trimite, sub semnătura 

preşedintelui Camerei Deputaţilor, la Senat, pentru a fi dezbătut de către 

această cameră în calitate de Cameră decizională. 

În aceeaşi situaţie se află şi proiectul de lege înscris la punctul 2 pe 

ordinea de zi. Acesta a fost prezentat de către doamna Sorina Szabo, 

expert parlamentar, care a arătat că proiectul are ca obiect ratificarea 

Convenţiei nr.102/1952 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind 

normele minime de securitate socială, adoptată la Geneva la 28 iunie 

1952 în cadrul Conferinţei generale a Organizaţiei Internaţionale a Muncii. 

 Convenţia nr.102/1952 este un tratat internaţional multilateral 

adoptat şi semnat la nivel de stat, care intră sub incidenţa prevederilor 

art.19 alin.(1) lit.a) din Legea nr.590/2003 privind tratatele, urmând sa fie 

supus Parlamentului spre ratificare prin lege. 

 Obiectivele Convenţiei se referă la domenii, cum sunt: 

- procentul populaţiei protejate prin schemele de securitate socială; 

- nivelul minim al prestaţiilor care va fi acordat persoanelor protejate; 

- condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru a beneficia de aceste prestaţii; 

- perioada pentru care se acordă prestaţiile. 

Prin ratificarea Convenţiei OIM nr.102/1952, România îşi asumă 

responsabilitatea generală pentru acordarea prestaţiilor şi va transmite 

anual rapoarte cu privire la aplicarea Convenţiei, incluzând informaţii 

complete referitoare la legislaţia şi reglementările prin care au efect 

prevederile convenţiei. 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, Camera 

Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată.  
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Dat fiind faptul că termenul de adoptare a acestor proiecte de lege a 

fost 7 noiembrie 2008 şi ţinând seama de prevederile art.75 alin.(2) din 

Constituţie şi ale art.113 alin.(2) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cele două proiecte se vor regăsi pe ordinea de zi a primei 

şedinţe a Plenului Camerei Deputaţilor, vor fi citite de preşedintele de 

şedinţă pentru informarea Plenului şi se vor trimite la Senat pentru a fi 

dezbătute în calitatea sa de Cameră decizională, în aceste condiţii nefiind 

necesar raportul Comisiei pentru muncă. 

În continuare, domnul preşedinte Victor Paul Dobre s-a referit la 

necesitatea solicitării unui nou punct de vedere al Ministerului Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale cu privire la proiectele de acte normative 

aflate în dezbatere la Comisie, pentru a clarifica procedura fiecărui proiect. 

Domnia sa a precizat că în adresa care va fi întocmită să se prevadă 

termenul de 1 februarie 2009 pentru elaborarea acestui punct de vedere, 

pentru ca la începutul sesiunii parlamentare să fie cunoscută poziţia 

Guvernului în legătură cu aceste proiecte. 

 În finalul dezbaterilor au fost înmânate domnilor deputaţi câte un 

exemplar din cele 87 de proiecte de legi şi propuneri legislative care se 

află pe agenda Comisiei, pentru a fi studiate individual în următoarele 2 

zile de şedinţă, precum şi în timpul vacanţei parlamentare. 

 

 În zilele de 14 şi 15 ianuarie 2009 lucrările Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială au avut pe ordinea de zi studiu individual asupra 

proiectelor de acte normative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (19), în zilele de 12, 13, 14 

şi 15 ianuarie 2009 a absentat domnul deputat Marian Sârbu (grup 

parlamentar PSD) – ministru. 

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

Ioan-Nelu Botiş şi Ioan Cindrea – vicepreşedinţi, Károly Kerekes şi Adrian 

Solomon – secretari, Maria Eugenia Barna, Claudia Boghicevici, Ioan 

Narcis Chisăliţă, Dorel Covaci, Ioan Damian, Florian Daniel Geantă, Cornel 
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Ghiţă, Titi Holban, Cristina Ancuţa Pocora, Dan Mircea Popescu, Vasile 

Silviu Prigoană, Nini Săpunaru şi Iulian Vladu – membri. 

  

 

  Preşedinte,     Secretar, 

Victor Paul Dobre    Kerekes Karoly 

       

 

 

 

 

Şef serviciu,  
Consilier Elena MESAROŞ 

Întocmit, 
Expert Sorina Szabo 
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