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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 15 şi 16 aprilie 2009 

 

 

În ziua de 15 aprilie 2009, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 13.00 – 15.00, având 

următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege privind voucherele de vacanţă - PLx 31/2007 

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

PLx 844/2007 

3. Propunere legislativă privind persoanele care au avut de suferit în 

urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 

1987 - Plx 510/2008 

4. Propunere legislativă pentru completarea art.2 din Decretul - Lege 

nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate 

din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 

1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în 

prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare - Plx 

619/2008 

5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Decretului-

Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor 

persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de 

la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori 

constituite în prizonieri - Plx 620/2008 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=9511


6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei 

Române şi a Legii nr.364 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei 

judiciare - Plx 195/2009 

7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.4/2009 privind reglementarea unor măsuri în 

domeniul bugetar - PLx 213/2009. 

 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Victor Paul 

Dobre, preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

• d-l Corneliu Popovici - Secretar de Stat, Ministerul Turismului 

• d-na Roxana Petrescu - şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice 

• d-na Corina Chiran - şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice 

• d-na Doina Lica - şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice 

• d-l Marius Lazăr - Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale   

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

Sociale 

• d-l Radu Stancu - Secretar de Stat, Ministerul Administraţiei şi Internelor 

• d-na Carmen Pop - şef serviciu, Ministerul Ttransporturilor şi 

Infrastructurii 

• d-l Răzvan Ionescu - consilier, Ministerul Ttransporturilor şi Infrastructurii 

• d-l Bogdan Donciu - Director general, Administraţia Română a Serviciilor 

de Trafic Aerian ROMATSA. 

 

 Proiectul de Lege privind voucherele de vacanţă - PLx 31/2007 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 proiectului de lege. 

Cu 15 voturi pentru şi 3 abţineri, propunerea a fost acceptată, iar motivele 

respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 
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 Legea privind statutul controlorului civil de trafic aerian din România - 

PLx 844/2007 a fost prezentată de către doamna consilier Elena Mesaroş, 

şef serviciu, care a precizat că în anul 2008, Parlamentul a adoptat această 

lege, Preşedintele României solicitând Parlamentului reexaminarea ei. 

 Dezbaterea pe fond a legii a revenit în comun comisiei noastre şi 

Comisiei pentru industrii şi servicii. Aceasta din urmă a dezbătut legea şi 

cererea de reexaminare, întocmind un raport preliminar de admitere a 

cererii de reexaminare şi respingere a legii. 

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

invitaţii, şi s-a propus amânarea dezbaterilor cu două săptămâni. De 

asemenea, s-a propus solicitarea unui punct de vedere scris atât celor două 

ministere, respectiv Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi Ministerul 

Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cât şi Guvernului. 

 Totodată, s-a solicitat ca la dezbateri să fie prezenţi reprezentanţii 

ministerelor la nivel de Secretar de Stat. Această solicitare a fost susţinută  

de către domnii deputaţi Ioan Cindrea, Adrian Solomon, Ioan Botiş, Dan 

Mircea Popescu şi Victor Paul Dobre. Supuse votului, propunerile au fost  

acceptate cu unanimitate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă privind persoanele care au avut de suferit în 

urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 - 

Plx 510/2008 a fost prezentată de către domnul Decebal Stănescu, expert 

parlamentar. 

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

invitaţii. În cursul dezbaterilor s-a propus respingerea iniţiativei 

legislative. Cu 14 voturi pentru şi 4 abţineri propunerea a fost acceptată, 

iar motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

Propunerea legislativă pentru completarea art.2 din Decretul - Lege 

nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din 

motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, 

precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, 
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republicat, cu modificările şi completările ulterioare - Plx 619/2008 a fost 

prezentată de către doamna Monica Rallu Curta, 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 a fost acceptată, iar 

motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

  

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Decretului-

Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate 

din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, 

precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri - Plx 

620/2008 a fost prezentată de către doamna Monica Rallu Curta, 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 a fost acceptată, iar 

motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române şi a 

Legii nr.364 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare - Plx 

195/2009 a fost prezentată de către domnul Radu Stancu, Secretar de Stat 

în Ministerul Administraţiei şi Internelor. 

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

invitaţii. În cursul dezbaterilor s-a propus avizarea negativă a propunerii 

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

  

 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul 

bugetar - PLx 213/2009 a fost prezentat de către doamna Roxana Petrescu, 

şef serviciu în cadrul Ministerului Finanţelor Publice.   

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

invitaţii. În cursul dezbaterilor s-a propus acordarea unui aviz favorabil, în 
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forma prezentată de Senat. Cu unanimitate de voturi, propunerea de 

avizare favorabilă a fost acceptată. 

 

 În ziua de 16 aprilie 2009, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

şi-a desfăşurat lucrările între orele 10.00 – 12.00, având pe ordinea de zi 

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

 

Din numărul total al membrilor comisiei (19), în zilele de 15 şi 16 

aprilie 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, Adrian Solomon şi Károly 

Kerekes – secretari, Maria Eugenia Barna, Claudia Boghicevici, Ioan Narcis 

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

Titi Holban, Cristina Ancuţa Pocora, Dan Mircea Popescu, Vasile Silviu 

Prigoană, Nini Săpunaru şi Iulian Vladu – membri. 

  

 

  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

Victor Paul Dobre    Adrian Solomon 

 

 

 

 
Şef serviciu,  
Consilier parlamentar Elena MESAROŞ 

 Întocmit, 
 Consultant parlamentar Lidia Ana VLĂDESCU 
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