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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

PROCES-VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din 3, 4 şi 5 mai 2011 

 

În ziua de 3 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. Propunere legislativă privind instituirea Zilei Naţionale a Ambulanţei din 

România - Plx 151/2011 

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

nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării 

microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri - PLx 173/2011 

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

nr.12/2011 pentru reorganizarea unor instituţii aflate în subordinea 

Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, precum şi pentru 

reducerea unor cheltuieli - PLx 179/2011 

5. 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 (reexaminare de la Preşedinte) - PLx 

103/2010 
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6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.68/2010 privind unele măsuri de reorganizare a Ministerului Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale şi a activităţii instituţiilor aflate în 

subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa - PLx 601/2010 

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

nr.2/2011 pentru modificarea Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru 

susţinerea familiei - PLx 159/2011 

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

nr.11/2011 privind utilizarea indicatorului de referinţă câştigul salarial 

mediu brut în actele normative din domeniul muncii şi protecţiei sociale 

- PLx 161/2011. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-na Lăcrămioara Corcheş – director general, Ministerul Muncii 

Familiei şi Protecţiei Sociale 

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

Protecţiei Sociale 

- d-l Fănel Mitea – director, Ministerul Finanţelor Publice. 

 

În deschiderea lucrărilor, domnul preşedinte Victor Paul Dobre i-a 

informat pe membrii comisiei în legătură cu vizita unei delegaţii a Camerei 

Meşteşugarilor din Regensburg – Germania. Domnia sa a precizat că va 

avea loc o întâlnire a membrilor Comisiei cu delegaţia bavareză în data de 

4 mai 2011 la ora 13.00, la sala de şedinţă a comisiei noastre. 

 

Referitor la primul punct înscris pe ordinea de zi, domnul preşedinte 

Victor Paul Dobre a arătat că nu poate fi luată o decizie având în vedere 

faptul că domnul Răzvan Ţurea nu este prezent. 
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Referitor la proiectele înscrise la punctele 2, 3 şi 4 pe ordinea de zi 

domnul preşedinte a precizat că acestea au fost dezbătute în cadrul 

şedinţei comisiei din data de 27 aprilie 2011, urmând ca în această şedinţă 

să fie supuse votului comisiei. 

Astfel, propunerea legislativă privind instituirea Zilei Naţionale a 

Ambulanţei din România a fost supusă votului, fiind avizată negativ, cu 

majoritate de voturi (7 voturi împotrivă şi o abţinere). 

 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării 

microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri a fost supus votului, 

fiind avizat favorabil, în forma prezentată de Senat, cu majoritate de 

voturi (o abţinere). 

 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.12/2011 pentru reorganizarea unor instituţii aflate în 

subordinea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, precum şi pentru 

reducerea unor cheltuieli a fost supus votului, fiind avizat negativ, cu 

majoritate de voturi (8 voturi împotrivă). 

  

 Cu privire la 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 - PLx 103/2010, doamna Lidia 

Vlădescu, consultant parlamentar în cadrul comisiei, a făcut o scurtă 

prezentare a legii şi a traseului legislativ, precizând că prin OUG nr.1/2010 

sunt stabilite unele măsuri pentru aplicarea Legii nr.329/2009 privind 

reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor 

publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu 

Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional şi ale Legii cadru 

nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice. 
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De asemenea, a prezentat membrilor comisiei motivele pentru care 

a fost adoptată această ordonanţă de urgenţă, respectiv: 

- prin Legea nr.329/2009 unele instituţii finanţate integral din 

venituri proprii s-au reorganizat, prin schimbarea regimului de 

finanţare în instituţii finanţate total sau parţial de la bugetul de 

stat; 

- Legea nr.329/2009 nu conţine vreo reglementare expresă cu 

privire la modul de încadrare a personalului din aceste instituţii şi 

de salarizare a acestora, după ajungerea la termen a contractelor 

colective de muncă. 

- nici Legea cadru nr.330/2009 nu reglementa expres situaţia 

personalului din instituţiile şi autorităţile care şi-au schimbat 

regimul de finanţare. 

Promovarea ordonanţei de urgenţă a fost justificată de necesitatea 

unei reglementări exprese cu privire la modul de încadrare şi salarizare a 

personalului mai sus menţionat, după încetarea contractelor colective de 

muncă, unele dintre ele încetând în lunile ianuarie/februarie 2010. 

Totodată, a menţionat că această lege, adoptată de Camera 

Deputaţilor şi de Senat, cu respectarea prevederilor art.75 şi  art.76 

alin.(1) din Constituţia României, republicată, a fost transmisă spre 

promulgare Preşedintelui României la data de 22 octombrie 2010. 

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

Preşedintele României a formulat cererea de reexaminare asupra legii 

transmisă spre promulgare, 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. 

Textul respectiv introduce un articol nou referitor la salarizarea 

personalului din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice care beneficiază 

de drepturi băneşti acordate din fondurile constituite în temeiul 

Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală şi 

Ordonanţei Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri 

financiare. 
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În acest context, domnia sa a menţionat faptul că prevederile art.I 

pct.2 şi, implicit, cele ale art.II, din legea adoptată de Parlament sunt 

reglementate în Legea nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a 

personalului plătit din fonduri publice. Totodată, prin Legea cadru privind 

salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr.284/2010, 

care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2011, OUG nr.1/2010 a fost abrogată. 

Ca atare, pentru respectarea normelor de tehnică legislativă, se impune 

aprobarea OUG 1/2010 în forma prezentată, întrucât ea şi-a produs 

efectele, acestea încetând la 31 decembrie 2010.  

Domnul Fănel Mitea, director în cadrul Ministerului Finanţelor Publice 

a precizat că se susţine adoptarea legii în forma prezentată de Guvern, 

pentru considerentele expuse anterior. 

În urma dezbaterilor şi a punctelor de vedere exprimate, membrii 

comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să respingă cererea de 

reexaminare formulată de Preşedintele României având în vedere faptul că 

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. 

 

Dezbaterea asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.68/2010 privind unele măsuri de reorganizare 

a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi a activităţii instituţiilor 

aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa - PLx 

601/2010 a fost amânată, la solicitarea reprezentanţilor Ministerului 

Muncii, în vederea clarificării unor amendamente aduse asupra proiectului 

de lege. 

 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.2/2011 pentru modificarea Legii nr.277/2010 privind 

alocaţia pentru susţinerea familiei - PLx 159/2011 a fost prezentat de 

către doamna Lăcrămioara Corcheş, director general în cadrul Ministerului 

Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, care a arătat că ordonanţa supusă 
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aprobării are ca obiect modificarea Legii nr.277/2010 privind alocaţia 

pentru susţinerea familiei, după cum urmează: 

- diminuarea perioadei de verificare a situaţiei socio-economice a familiei 

prin anchetă socială dispusă de primar de la 15 zile, la 10 zile de la 

depunerea cererii de către solicitant; 

- reglementarea acordării dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei 

începând cu luna depunerii cererii şi nu cu luna următoare, cum era 

reglementat anterior; 

- reglementarea plăţii drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei în 

luna următoare celei pentru care s-a stabilit dreptul, pentru evitarea 

formării de debite în situaţia modificărilor în componenţa familiei sau a 

veniturilor acesteia ce ar putea conduce la acordarea de drepturi 

nejustificate. 

Având în vedere necesitatea adoptării acestor măsuri în sprijinul 

beneficiarilor de alocaţie pentru susţinerea familiei, aferentă lunii ianuarie 

2011, doamna Lăcrămioara Corcheş a precizat că se susţine aprobarea 

ordonanţei în forma prezentată. 

Supus la vot, proiectul de lege a fost a acceptat, cu unanimitate de 

voturi, în forma prezentată. 

 

Referitor la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.11/2011 privind utilizarea indicatorului de 

referinţă câştigul salarial mediu brut în actele normative din domeniul 

muncii şi protecţiei sociale, reprezentanţii Ministerului Muncii au formulat 

un amendament care, în opinia membrilor comisiei, nu are legătură cu 

fondul ordonanţei de urgenţă aflată în dezbatere şi, drept urmare, doamna 

deputat Claudia Boghicevici a solicitat o amânare de două săptămâni 

pentru clarificarea aspectelor ridicate de acest amendament. 

 

În ziua de 4 mai 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

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

de zi: 
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1. Proiect de opinie privind fondul unui document transmis de instituţiile 

UE - „E 9/2011 – Comunicare: Un cadru UE pentru strategiile naţionale 

de integrare a romilor până în 2020 (COM(2011)173)” 

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii patronatelor 

nr.356/2001 - PLx 303/2010 

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

nr.113/2010 privind modificarea alin.(1) al art.II din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.45/2010 pentru modificarea art.1 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor 

sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de 

drepturi salariale personalului din sectorul bugetar - PLx 84/2011 

4. 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. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi: 

- d-l Anton Niculescu - Secretar de Stat – Ministerul Afacerilor Externe 

- d-l Mihai Vasile Ozunu - Secretar de Stat, Ministerul Apărării Naţionale 

- d-na Doina Căjvăneanu – consilier, Ministerul Afacerilor Externe 

- d-na general de brigadă Maria Lupu, Şef Direcţia Financiară Contabilă, 

Ministerul Apărării Naţionale 

- d-l Stelian Drăgulin – director, Ministerul Administraţiei si Internelor 

- d-l Ciprian Dragomir – director, Ministerul Muncii Familiei şi Protecţiei 

Sociale; 

- d-l Nicu Popescu – consilier superior, Ministerul Finanţelor Publice 

- d-l Aurel Vornicescu - Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă 

şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza” 

- d-l general maior (r) Constantin Năstase – vicepreşedinte, Sindicatul 

Cadrelor Militare Disponibilizate din România 

- d-l col. Constantin Monac - Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate 

din România  
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- d-na col. Elena Cobuz - Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate din 

România 

- d-na lt.col. Monica Caloianu - Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate 

din România. 

 

În deschiderea lucrărilor, domnul preşedinte Victor Paul Dobre a 

arătat că primul punct al ordinii cuprinde un document care se înscrie în 

cadrul de reglementare a Hotărârii Camerei Deputaţilor nr.2/21.03.2011 

privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea 

controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii 

Eropene, în temeiul prevederilor Tratatului de la Lisabona privind rolul 

parlamentelor naţionale. Comunicarea: Un cadru UE pentru strategiile 

naţionale de integrare a romilor până în anul 2020 este un document 

nelegislativ aflat în fază pregătitoare în Parlamentul European. 

Prezentarea generală a documentului a fost făcută de către doamna 

Sorina Szabo, expert parlamentar în cadrul comisiei, care a arătat că prin 

acest cadru UE, Comisia Europeană încurajează statele membre, în funcţie 

de dimensiunile populaţie rome care trăieşte pe teritoriile lor şi ţinând cont 

de punctul de pornire diferit al fiecărei ţări în parte, să adopte sau să 

dezvolte în continuare o abordare globală cu privire la integrarea romilor şi 

să sprijine următoarele obiective, pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şi 

integrarea socio-economică a romilor: garantarea faptului că toţi copiii 

romi termină cel puţin şcoala primară (conform unui sondaj realizat în 6 

state, numai 42% dintre ei ajung la acest nivel), facilitarea accesului 

tuturor romilor la formare profesională, locuri de muncă şi sisteme de 

promovare a activităţilor independente, acces egal la îngrijiri medicale şi 

preventive şi la servicii sociale, acces egal la locuinţe şi utilităţi publice. 

Domnul Anton Niculescu, Secretar de Stat în cadrul Ministerul 

Afacerilor Externe a arătat că Ministerul pe care îl reprezintă a salutat 

publicarea Comunicării Comisiei Europene Un cadru european pentru 

integrare a romilor, subliniind faptul că este vorba de un proiect care 

acoperă întreg teritoriul Uniunii Europene. Reprezentanţi ai Ministerului 

Afacerilor Externe au contribuit chiar la dezbaterile în cadrul Uniunii 
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Europene privind iniţierea şi elaborarea acestui document, precum şi la 

adoptarea primelor concluzii ale Consiliului European în decembrie 2007. 

De asemnea, domnia sa a arătat că vor continua să susţină dialogul acesta 

european inclusiv în perspectiva adoptării concluziilor Consiliului EPSO 

care va avea loc în luna mai a acestui an. 

Domnul Ciprian Dragomir, director în cadrul Ministerul Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale, a arătat că ministerul pe care domnia sa îl 

reprezintă susţine acest document şi i-a informat pe membrii comisiei că 

s-a fomat deja un grup de lucru interministerial, din care fac parte 

secretari de stat, care elaborează strategia de integrare a romilor pentru 

România pe perioada 2011-2020. 

Doamna deputat Claudia Boghicevici a arătat importanţa acestui 

proiect de document, ţinând seama de procentul relativ mare al populaţiei 

rome care se confruntă cu o situaţie dificilă datorită condiţiilor mai precare 

de trai şi a lipsei studiilor necesare pentru găsirea unui loc de muncă. 

Domnia sa consideră că este esenţial să se investească în educaţia copiilor 

romi, atât pentru a opri cercul vicios al transmiterii sărăciei de la o 

generaţie la alta, cât şi pentru a le facilita accesul pe piaţa forţei de 

muncă. 

În cursul dezbaterilor s-au desprins câteva concluzii, respectiv: 

- cadrul european are o serie de puncte forte, dintre care cele mai 

importante sunt accentul pus pe angajamentul politic al tuturor statelor 

membre, abordarea integrată bazată pe acţiuni în domeniul educaţiei, 

ocupării, locuinţelor şi sănătăţii, evitarea dihotomiei ţară de 

origine/ţară de destinaţie, lipsa unor indicatori noi şi a obligaţiei de 

raportare, importanţa  utilizării mai eficiente a fondurilor europene, atât 

în cadrul actualului cadru bugetar cât şi a celui viitor. Aceste elemente 

au fost susţinute şi prin non-paper-ul prezentat de către România în 

pregătirea Comunicării Comisiei astfel încât se poate evalua preluarea 

lor în cadrul european drept o confirmare a adecvării şi oportunităţii 

direcţiilor naţionale de dezvoltare a politicii de incluziune a romilor.  
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- documentul poate fi considerat bun, echilibrat, oportun şi realist, acest 

lucru fiind justificat şi de abordarea generală a Comisiei, aplicată spre 

mediere şi compromis.  

- documentul încearcă să răspundă anticipativ unor posibile puncte de 

divergenţă în Consiliu, propunând formulări care să răspundă 

preocupărilor punctuale ale unor delegaţii (ref. Includerea în cadrul 

european a principiului proporţionalităţii, puternic dezbătut în grupul de 

lucru al Consiliului).  

- România va trebui să analizeze şi să-şi spună punctul de vedere în 

legătură cu principiul proporţionalităţii, care se regăsesşte în cadrul 

strategic sub forma încurajării adresată statelor membre de a adopta 

sau de a-şi dezvolta programele de integrare a romilor, în funcţie de 

mărimea populaţiei rome existente pe teritoriul lor şi luând în 

considerare diferitele puncte de plecare ale acestora. 

- având în vedere importanţa şi sensibilitatea acestui document, precum 

şi necesitatea formulării unor poziţii coordonate şi fundamentate a 

României spre a fi susţinute la nivel european, este necesară stabilirea 

unui coordonator naţional al poziţiei României care să asigure 

consultarea tuturor instituţiilor cu atribuţii în domeniu şi medierea unei 

poziţii comune. 

- dincolo însă de justificările punctuale evidente, ce ţin de necesitatea 

unor politici clare şi specifice adresate romilor, acest cadru european 

este conform cu obiectivele generale ale Strategiei Europa 2020 

stabilite de UE, venind în întâmpinarea provocărilor de atingere a 

ţintelor naţionale în domeniul ocupării forţei de muncă, educaţiei, 

incluziunii socială şi reducerii sărăciei. 

În urma finalizării discuţiilor, s-a propus transmiterea, conform 

procedurii, a unui proiect de opinie favorabil. Supusă votului, propunerea 

a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

patronatelor nr.356/2001 - PLx 303/2010, a fost prezentat de către 

domnul Decebal Stănescu, expert parlamentar în cadrul comisiei, care a 
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arătat că iniţiativa legislativă aparţine domnului deputat Niţă Constantin şi 

domnului senator Mircea Geoană. Proiectul are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea Legii patronatelor nr.356/2001, vizând 

structurarea organizaţiilor patronale în raport de domeniul de activitate, 

precum şi modalităţile de constituire, înregistrare şi afiliere a acestora. 

 Domnul director Ciprian Dragomir a arătat că Guvernul nu susţine 

această iniţiativă legislativă, deoarece şi-a asumat răspunderea pe Legea 

privind Codul dialogului social, care, în acest moment, este la Curtea 

Constituţională potrivit procedurii legislative. În plus, anumite prevederi 

cuprinse în iniţiativa legislativă se vor regăsi în noua lege, la capitolul 

patronate. 

 Doamna deputat Aura Vasile consideră că proiectul poate fi susţinut 

în continuare având în vedere faptul că acesta nu este preluat în totalitate 

în textul elaborat de Guvern şi, de asemenea, subliniază faptul că în 

cadrul Comisiei pentru muncă trebuie dezbătută cu atenţie deosebită orice 

iniţiativă legislativă ce ne este înaintată. 

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a formulat o propunere în 

sensul amânării dezbaterii asupra iniţiativei legislative până la data 

pronunţării Curţii Constituţionale asupra respectivei legi. 

Supusă votului, propunerea de amânare a fost acceptată cu 

unanimitate de voturi. 

 

Referitor la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.113/2010 privind modificarea alin.(1) al art.II din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.45/2010 pentru modificarea art.1 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor 

sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi 

salariale personalului din sectorul bugetar, domnul preşedinte Victor Paul 

Dobre a arătat că este vorba de un proiect comun atât cu Comisia pentru 

buget, finanţe şi bănci cât şi cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

Domnul Nicu Popescu, consilier superior în cadrul Ministerul 

Finanţelor Publice a arătat că prin prezentul proiect de lege se are în 

vedere aplicarea aceluiaşi tratament juridic în ceea ce priveşte plata 

 
11/19 



sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea 

unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din 

sectorul bugetar, devenite executorii după data de 20 mai 2010 şi până la 

data de 31 decembrie 2010, respectiv plata să se realizeze eşalonat în anii 

2012 (34%), în 2013 (33%) şi în 2014 (33%). Prin această măsură 

bugetul pentru plata salariilor pe anul 2010 a fost degrevat de aproximativ 

973 milioane de lei care vor fi plătite eşalonat în perioada 2012-2014. 

Doamna Lidia Vlădescu, consultant parlamentar, i-a informat pe 

membrii comisiei cu privire la raportul preliminar de adoptare al Comisiei 

pentru buget, finanţe şi bănci nr.69/18.03.2011 şi, de asemenea, a arătat 

că atât Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2009, care este actul de 

bază, cât şi cele 2 ordonanţe de urgenţă modificatoare ale acesteia, 

respectiv OUG nr.18/2010 şi OUG nr.45/2010, se află încă în procedură 

parlamentară, modificările propuse prin prezenta ordonanţă de urgenţă ar 

putea fi supuse dezbaterilor ca amendamente la actul normativ de bază, 

respectiv Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, aşa cum s-a 

pronunţat chiar Departamentul Legislativ al Camerei Deputaţilor. 

Domnul deputat Ioan Cindrea consideră că este un abuz grav al 

Guvernului amânarea la plată şi punerea sub semnul întrebării a titlurilor 

executorii cu privire la drepturile salariale obţinute în instanţele de 

judecată de către persoanele îndreptăţite şi a subliniat faptul că grupul 

PSD nu va fi părtaş la actele Guvernului de încălcare a Constituţiei şi va 

vota împotriva acestor ordonanţe de urgenţă. 

Domnul deputat Dan Mircea Popescu consideră că unul dintre pilonii 

societăţii democratice este parteneriatul între stat şi cetăţean, iar dacă 

acest parteneriat nu mai există întreaga construcţie a democraţiei tinde să 

se prăbuşească. În situaţia în care statul ar fi cel care ar avea de 

recuperat anumite sume de la cetăţeni, acesta ar trebui să procedeze în 

sensul eşalonării acestor plăţi, însă domnia sa nu are cunoştinţă de astfel 

de practici, statul având la îndemână alte posibilităţi de obligare la plată a 

cetăţenilor. Prin urmare domnia sa nu susţine aprobarea ordonanţei aflate 

în discuţie tocmai pentru faptul că tratamentul nu este egal şi nu se 

justifică punerea în discuţie a titlurilor executorii obţinute în instanţă. 
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Doamna deputat Mariana Câmpeanu consideră că este un abuz ca 

astfel de ordonanţe ale Guvernului să vină să fie aprobate tocmai în 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială unde ar fi trebuit dezbătute pe 

fond plăţile cuvenite personalului bugetar. Domnia sa consideră că aceste 

trei ordonanţe sunt dovada cea mai clară a incompetenţei acestui Guvern, 

iar Comisia ar trebui să analizeze în primul rând cine se face vinovat că 

aceste sume au fost obţinute numai prin hotărâri judecătoreşti deşi erau 

drepturi cuvenite, iar respectivii ar trebui să plătească. Domnia sa a făcut 

apel la membrii comisiei de a avea o atitudine fermă faţă de respectarea 

hotărârilor judecătoreşti rămase definitive şi respingerea acestor 

ordonanţe ilegale. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi (9 voturi împotrivă), respingerea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.113/2010. 

 

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 - PLx 158/2011, a fost prezentat de către domnul 

Mihai Vasile Ozunu, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Apărării 

Naţionale.  

Domnia sa a arătat că obiectul de reglementare al ordonanţei aflată 

în dezbatere îl constituie stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor 

acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare ordine publică şi 

siguranţă naţională, în sensul revizuirii pensiilor recalculate potrivit art.1 

lit.a) şi b) din Legea nr.119/2010, conform salariului mediu brut pe 

economie. În cadrul acestor măsuri, obligaţia identificării şi transmiterii 

actelor necesare revine instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională, până la data de 31 octombrie 2011. De asemenea, 

se prevede ca pentru pensiile pentru care nu au putut fi identificate 

veniturile lunare realizate, să se utilizeze cuantumul soldei de grad şi al 

soldei de funcţie minime corespunzătoare gradului militar deţinut. 
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Referitor la amendamentele formulate în cadrul avizului Comisiei 

pentru apărare ordine publică şi siguranţă naţională, domnul Secretar de 

Stat a arătat că Ministerul Apărării Naţionale susţine adoptarea acestor 

amendamente. 

Doamna col. Elena Cobuz, vicepreşedinte al Sindicatului Cadrelor 

Militare Disponibilizate din România, a arătat că domnia sa reprezintă în 

primul rând interesele celor disponibilizaţi, precizând faptul că această 

categorie a disponibilizaţilor s-a creat după intrarea României în NATO, 

datorită necesităţii reducerii numărului cadrelor militare. Ordonanţa de 

urgenţă nr. 1/2011 preia în mare parte, cu unele corecturi, prevederile 

Hotărârii de Guvern nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite 

potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale 

poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul 

administraţiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind 

stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, a cărei aplicare a fost 

suspendată prin Decizie a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 

Domnia sa a arătat faptul că nu solicită respingerea ordonanţei de 

urgenţă, dar doreşte să facă cunoscute doleanţele colegilor săi, în sensul 

adoptării amendamentelor formulate în cadrul Comisiei pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională. 

Domnul deputat Nicolae Mircovici a fost invitat la dezbateri în 

calitate de autor al amendamentelor, cuprinse în avizul Comisiei pentru 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. Domnia sa a arătat că sunt 

cinci amendamente aduse textului OUG nr.1/2011, acestea fiind formulate 

în cadrul dezbaterilor la Comisia pentru apărare, la propunerea sa şi a 

unor deputaţi de la diferite partide, inclusiv PDL, dar şi de la opoziţie, 

amendamente care vizează spiritul OUG nr.1/2011.  

Domnia sa a dorit să menţioneze că prin aceste amendamente se 

urmăreşte rezolvarea corectă a unor cazuri care sunt prevăzute în 

ordonanţă. De exemplu, ordonanţa prevedea că, în situaţia în care nu se 

găsesc documentele financiare pentru recalcularea pensiei, să se 

folosească salariul mediu brut pe economie al perioadei respective. 

Domnul deputat Nicolae Mircovici a apreciat că nu este nevoie să apelezi 
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la salariul mediu brut atâta timp cât ai posibilitatea să scoţi din dosarul 

original al ofiţerului ceea ce scrie în statul de plată. Domnia sa a adăugat 

că nu există cazuri de ofiţeri, subofiţeri sau maiştri militari din armata 

română care să nu aibă acest dosar, pentru că în arhiva armatei române 

se regăsesc aceste documente.  

În ceea ce priveşte al doilea amendament adus OUG nr. 1/2011, 

acesta stipulează ca, în cazul militarilor pentru care, din recalculare, 

rezultă un cuantum mai mic al pensiei, să se păstreze suma avută în 

plată.  

Domnia sa a explicat cum s-a ajuns la acele “pensii nesimţite” la 

care face referire premierul Emil Boc şi a subliniat că situaţia lor s-ar fi 

putut rezolva pe cale administrativă, prin Ministerul Finanţelor Publice. 

Doamna deputat Aura Vasile agrează soluţiile legislative propuse în 

amendamentele Comisiei pentru apărare şi a criticat măsurile absolut 

nedrepte cuprinse în OUG nr.1/2011, adoptată foarte rapid după Decizia 

Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie de suspendare a aplicării HG 

nr.735/2010. 

Domnul deputat Dan Mircea Popescu apreciază că prin dezbaterea 

acestei ordonanţe de urgenţă se obţine o primă dovadă a eşecului legii 

pensiilor, asupra căruia grupul PSD a atenţionat la momentul respectiv. 

Domnia sa consideră că viaţa nu se încadrează în şabloanele dictate de 

către Guvernul Boc nici pentru salarii, nici pentru pensii şi nici pentru aşa 

zisa „reformă a pensiilor”. Domnul deputat apreciază că o reformă 

adevărată trebuie să fie sustenabilă, să fie echitabilă şi, în al treilea rând, 

şi poate cel mai important lucru, trebuie să fie în beneficiul oamenilor. 

Reformele nu se fac împotriva oamenilor. Ordonanţa aflată în dezbatere 

reprezintă, în opinia domnului deputat, un exemplu al eşecului reformei 

promovate de actualul Guvern reformă care are la bază îngheţarea 

punctului de pensie de 2 ani de zile şi inflaţia de 8% care a condus la 

scăderea puterii de cumpărare a întregii populaţii, nu numai a 

pensionarilor. Ponderea pensiilor în PIB reprezintă 8%, fiind cu mult sub 

media din Uniunea Europeană, unde ponderea medie a pensiilor este de 

12%. 

 
15/19 



Dacă pentru civili noua lege a pensii nu a adus nimic bun, pentru 

militari sunt necesare o serie de corecţii, asupra cărora oficialii Ministerului 

Apărării Naţionale au atras atenţia de la început, arătând că necesită un 

volum de muncă imens care nu poate fi dus la bun sfârşit decât în urma 

lucrului în trei schimburi, lucru care poate se desfăşoară şi la ora actuală. 

În condiţiile actuale, domnul deputat susţine amendamentele 

Comisiei pentru apărare în vederea promovării solicitărilor pensionarilor 

militari. 

Domnul deputat Cornel Ghiţă a arătat că şi grupul parlamentar din 

care face parte domnia sa susţine „haina militară”, dar membrii comisiei 

trebuie să fie raţionali şi realişti şi, în plus, trebuie analizate nişte date de 

cazuistică. Astfel, trebuie văzut în primul rând care este numărul 

persoanelor ale căror pensii sunt recalculate şi care este impactul bugetar 

în urma acestei recalculări. Pentru a putea susţine amendamentele 

formulate în cadrul Comisiei pentru apărare, domnul deputat Cornel Ghiţă 

a solicitat un termen de o săptămână în vederea analizării soluţiilor 

propuse în amendamente şi pentru a solicita punctul de vedere al 

Ministerului Finanţelor cu privire la acestea. Întrucât, din discuţii, reiese 

faptul că există o diferenţă între poziţia Ministerului Apărării care susţine 

ordonanţa cu amendamente şi poziţia Guvernului care susţine ordonanţa 

în forma prezentată, domnia sa propune amânarea cu o săptămână a 

dezbaterilor, în vederea clarificării acestor aspecte, solicitând prezenţa la 

dezbateri a ministrului apărării şi a ministrului finanţelor. 

Doamna deputat Mariana Câmpeanu nu consideră necesară 

amânarea din moment ce proiectul este foarte bine cunoscut, domnia sa 

apreciază că nu este nevoie de alte informaţii, ba mai mult, prin 

modificările aduse ordonanţei ar fi reparată o greşeală care deja s-a făcut, 

şi anume ar trebui păstrat în plată cuantumul mai avantajos pentru 

beneficiar, principiu care s-a aplicat şi la sistemul public de pensii, 

reglementat prin Legea nr. 19/2000. 

Domnul deputat Ioan Cindrea nu înţelege de ce este necesară o 

amânare pentru a primi punctul de vedere al Guvernului când Secretarul 

de Stat a prezentat deja punctul de vedere al Ministerului, care aparţine 
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implicit Guvernului. Domnia sa consideră că pe fond a fost o eroare gravă 

recalcularea pensiilor militarilor, legea prin care au fost integraţi în 

sistemul public de pensii a fost neconstituţională, iar prin acestă 

ordonanţă Guvernul încearcă să „îndulcească” puţin situaţia acestei 

categorii sociale. Domnia sa precizează că Grupul PSD este de acord cu 

amendamentele Comisiei pentru apărare şi solicită dezbaterea pe fond a 

acestora fără amânarea discuţiilor. 

Domnul deputat Kerekes Karoly susţine amânarea dezbaterilor, 

precizând că, în opinia domniei sale, ar trebui păstrat cuantumul mai 

avantajos pentru evitarea retroactivităţii legii. 

Domnul deputat Gelu Vişan a susţinut amânarea dezbaterilor 

precizând că amendamentele au impact financiar şi trebuie solicitat un 

punct de vedere al Guvernului.  

Domnul deputat Nicolae Mircovici doreşte să precizeze că 

amendamentele nu sunt împotriva spiritului OUG nr.1/2011. 

Domnul Secretar de Stat Mihail Vasile-Ozunu a precizat că are 

mandat din partea ministerului pe care îl reprezintă să susţină 

amendamentele Comisiei pentru apărare. 

Având în vedere faptul că parlamentarii din arcul guvernamental au 

cerut amânarea dezbaterii actului normativ, până va fi dat un punct de 

vedere al Ministerului Finanţelor Publice, a fost supusă la vot această 

solicitare. 

Membrii comisiei au respins propunerea de amânare a dezbaterilor, 

înregistrându-se 9 voturi pentru amânare şi 11 voturi împotrivă. 

În urma acestor decizii domnii deputaţi din arcul guvernamental au 

părăsit sala considerând că nu pot participa la lucrări în lipsa punctului de 

vedere al Guvernului asupra amendamentelor aduse care au impact 

financiar. 

Constatând lipsa cvorumului de şedinţă, domnul preşedinte Victor 

Paul Dobre a suspendat lucrările comisiei. 
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În ziua de 5 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 3 mai 2011 

au absentat domnul deputat Ioan Nelu Botiş (grup parlamentar PD-L), 

domnul deputat Ioan Narcis Chisăliţă (grup parlamentar PSD), domnul 

deputat Pál Árpád (grup parlamentar UDMR) şi domnul deputat Răzvan 

Ţurea (grupul parlamentarilor independenţi). 

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

Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Pál Árpád (grup 

parlamentar UDMR) a participat domnul deputat Derszi Ákos.  

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, 

Mariana Câmpeanu, Dorel Covaci, Ileana Cristina Dumitrache, Florian 

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

Mircea Popescu, Cosmin Mihai Popescu, Vasile-Silviu Prigoană, Nini 

Săpunaru, Marian Sârbu, Aurelia Vasile, Gelu Vişan, Samoil Vîlcu, Iulian 

Vladu, Derszi Ákos. 

  

Din numărul total al membrilor comisiei (27), în ziua de 4 mai 2011 

au absentat domnul deputat Ioan Nelu Botiş (grup parlamentar PD-L), 

domnul deputat Ioan Narcis Chisăliţă (grup parlamentar PSD), doamna 

deputat Ileana Cristina Dumitrache (grup parlamentar PSD), domnul 

deputat Florian Daniel Geantă (grup parlamentar PD-L), domnul deputat 

Pál Árpád (grup parlamentar UDMR) şi domnul deputat Vasile Silviu 

Prigoană (grupul parlamentar PD-L). 

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

Deputaţilor, republicat, în locul doamni deputat Ileana Cristina Dumitrache 

(grup parlamentar PSD) a participat domnul deputat Georgian Pop, în 

locul domnului deputat Florian Daniel Geantă (grup parlamentar PD-L) a 

participat domnul deputat Adrian Bădulescu, în locul domnului deputat Pál 
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Árpád (grup parlamentar UDMR) a participat domnul deputat Erdei D. 

István, iar în locul domnului deputat Vasile Silviu Prigoană (grupul 

parlamentar PD-L) a participat domnul deputat Nicuşor Păduraru. 

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, 

Mariana Câmpeanu, Dorel Covaci, Cornel Ghiţă, Ludovic Orban, Cristina-

Ancuţa Pocora, Dan-Mircea Popescu, Cosmin Mihai Popescu, Nini 

Săpunaru, Marian Sârbu, Răzvan Ţurea, Aurelia Vasile, Gelu Vişan, Samoil 

Vîlcu, Iulian Vladu, Georgian Pop, Adrian Bădulescu, Erdei D. István, 

Nicuşor Păduraru. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (27), în ziua de 5 mai 2011 

au absentat domnul deputat Ioan Nelu Botiş (grup parlamentar PD-L) şi 

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, 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, 

Victor Paul Dobre    Adrian Solomon 
 

 

 

 

Întocmit, 
Expert parlamentar Sorina Szabo 
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