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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 2 şi 3 februarie 2010 

 

 

În ziua de 2 februarie 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie 

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

ordine de zi: 

1. Propunere legislativă privind statutul Şcolilor populare de artă şi 

meserii  - Plx 780/2010 

2. Propunere legislativă privind organizarea şi desfăşurarea studiilor 

postuniversitare de formare profesională în specialitate, medicină şi 

medicină dentară - Plx 781/2010 

3. Propunere legislativă pentru modificarea OUG nr.109/2009 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal - Plx 

816/2010 

4. Proiect de Lege privind desfiinţarea unor instanţe judecătoreşti şi a 

parchetelor de pe lângă acestea - PLx 869/2010 

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

nr.100/2010 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.63/2001 

privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - ISC - PLx 

874/2010. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11121
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11094
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11656
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11661
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11661


La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-na Lidia Barac – Secretar de Stat, Ministerul Justiţiei 

- d-na Geti Toma - director, Ministerul Finanţelor Publice 

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

şi Turismului. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea OUG nr.109/2009 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal - Plx 

816/2010 a fost prezentată de către domnul Decebal Stănescu, expert 

parlamentar, care a precizat că obiectul de reglementare se referă la 

instituirea unei facilităţi fiscale reprezentată de scutirea de la impozitul pe 

veniturile din salarii şi pe indemnizaţiile de natură salarială, facilitate 

acordată persoanelor cu handicap grav sau accentuat. 

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

invitaţii. Reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice au precizat că prin 

legea de aprobare a OUG nr.109/2010 a fost reglementată această 

situaţie. Astfel, a fost introdusă lit.k1) la alin.(4) al art.55 din Codul fiscal, 

prin care se precizează că nu sunt incluse în veniturile salariale şi nu sunt 

impozabile, în înţelesul impozitului pe venit, veniturile din salarii realizate 

de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat. 

Având în vedere cele prezentate, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea negativă a propunerii legislative. 

 

Proiectul de Lege privind desfiinţarea unor instanţe judecătoreşti şi a 

parchetelor de pe lângă acestea - PLx 869/2010 a fost prezentat de către 

doamna Lidia Barac, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Justiţiei. 

Domnia sa a precizat că obiectul de reglementare îl constituie desfiinţarea 

unor instanţe judecătoreşti, prezentând argumentele care au stat la baza 

acestei măsuri. 

În cursul discuţiilor, domnii deputaţi Ioan Cindrea şi Dorel Covaci au 

precizat că criteriile care au stat la baza desfiinţării unor instanţe nu sunt 

corecte şi nu au ţinut cont de interesele comunităţii. 

În ceea ce priveşte oraşul Făget, domnul deputat Dorel Covaci a 

dorit să menţioneze faptul că această instanţă a fost înfiinţată în anul 

1871. În prezent aria de competenţă cuprinde oraşul Făget, cu satele 

 
2/7 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11656


aparţinătoare, respectiv cca 8.000 de locuitori, precum şi încă 10 comune 

cu satele aparţinătoare, acestea având peste 21.000 de locuitori. 

De remarcat că unul dintre obiectivele strategiei de reformă a 

sistemului judiciar este chiar asigurarea garantării accesului la justiţie 

pentru toţi cetăţenii, iar prin desfiinţarea acestei instanţe, aproape 30.000 

de locuitori vor fi nevoiţi să parcurgă distanţe foarte mari pentru a-şi găsi 

dreptate, cu mari eforturi, în special financiare. 

Un alt motiv pentru care domnia sa susţine menţinerea judecătoriei 

se referă la raţiunea funcţionării într-un oraş a unor instituţii, cum este 

cea a judecătoriei. Trebuie avut în vedere aportul la continua dezvoltare a 

oraşului, prin mărirea veniturilor bugetului local, luând în considerare 

cuantumul mare al taxelor de timbru potrivit cu reglementările  în vigoare. 

În acest sens, precizează că aproape 40% din bugetul primăriei oraşului 

Făget, este asigurat din activitatea instanţei şi parchetului. 

Faţă de cele expuse, domnul deputat apreciază că desfiinţarea 

Judecătoriei Făget şi a parchetului de pe lângă aceasta ar conduce 

inevitabil la un regres al zonei şi la centralizarea actului de justiţie într-un 

mod abuziv, încălcându-se inclusiv norme comunitare care prevăd 

descentralizarea actului de justiţie şi apropierea serviciilor către cetăţeni. 

De asemenea, domnul deputat Kerekes Karoly a precizat că şi UDMR 

are rezerve faţă de textul proiectului de lege, domnia sa având mandat 

din partea partidului să susţină menţinerea judecătoriilor din judeţul 

Mureş, în caz contrar vor vota împotriva adoptării acestui proiect de lege. 

 În cadrul discuţiilor, domnul deputat Ioan Cindrea s-a referit la lipsa 

de comunicare şi de interes din partea Ministerului Justiţiei, care nu a 

răspuns nici unei întrebări adresate de la tribuna Parlamentului, nici 

memorandumului iniţiat de primarul oraşului Agnita din judeţul Sibiu, 

semnat de peste 25.000 de cetăţeni, care doresc menţinerea judecătoriei 

din acest oraş. 

Având în vedere cele prezentate, au fost formulate amendamente 

care, la solicitarea iniţiatorilor, vor fi redate în avizul comisiei. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi (3 voturi împotrivă şi 2 abţineri), avizarea negativă a 

proiectului de lege. 
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Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.100/2010 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 

nr.63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - ISC - 

PLx 874/2010 a fost prezentat de către domnul Eugen Curteanu, Secretar 

de Stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului. Domnia 

sa a precizat că acest proiect are ca obiect de reglementare modificarea 

Ordonanţei Guvernului nr.63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de 

Stat în Construcţii, ordonanţă aprobată cu modificări prin Legea 

nr.707/2001, cu modificările ulterioare, în sensul corelării dispoziţiilor 

acestui act normativ cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.44/2010. Prin această ordonanţă de urgenţă, Inspectoratul de Stat în 

Construcţii a trecut în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Turismului. Acest lucru a implicat necesitarea luării unor măsuri care 

conduc, bineînţeles, la organizarea activităţilor specifice, precum şi la 

realizarea relaţiei de subordonare şi exercitare a atribuţiilor legale ale 

ordonatorului principal de credite.  

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 şi 2 abţineri), avizarea negativă a 

proiectului de lege. 

 

 Celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi au fost amânate pentru 

şedinţa următoare a comisiei. 

 

În ziua de 3 februarie 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 9.00, având următoarea 

ordine de zi: 

1. Propunere legislativă privind statutul Şcolilor populare de artă şi 

meserii  - Plx 780/2010 

2. Propunere legislativă privind organizarea şi desfăşurarea studiilor 

postuniversitare de formare profesională în specialitate, medicină şi 

medicină dentară - Plx 781/2010 
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La dezbateri a participat ca invitat domnul Andrei Kiraly, Secretar de 

Stat în cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 

 
Propunerea legislativă privind statutul Şcolilor populare de artă şi 

meserii  - Plx 780/2010 a fost prezentată de către doamna Lidia Vlădescu, 

consultant parlamentar, care a precizat că aceasta are ca obiect 

modificarea statutului Şcolilor populare de artă şi meserii, precum şi al 

personalului de specialitate care îşi desfăşoară activitatea în cadrul 

acestora, în sensul trecerii acestor şcoli populare de artă şi meserii în 

subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, iar 

cadrele de specialitate care îşi desfăşoară activitatea în cadrul acestora să 

fie încadrate potrivit prevederilor Legii nr.128/1997 privind Statutul 

personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare. 

Domnul Andrei Kiraly, Secretar de Stat în cadrul Ministerului 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a precizat că Guvernul nu 

susţine adoptarea acestei iniţiative legislative, întrucât înfiinţarea, 

organizarea, funcţionarea şi finanţarea şcolilor de arte şi meserii, definite 

ca aşezăminte culturale, este reglementată prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea 

activităţii aşezămintelor culturale.  

Potrivit dispoziţiilor art.5 alin.(1) din acest act normativ, 

aşezămintele culturale, instituţii publice, se înfiinţează şi funcţionează în 

subordinea autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale. Dacă s-

ar fi dorit schimbarea subordonării aşezămintelor culturale, intervenţia 

legislativă ar fi trebuit să se constituie într-o modificare a Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 şi nu într-un nou act normativ.  

Deşi titlul propunerii este Lege privind statutul Şcolilor populare de 

arte şi meserii, în cuprinsul acesteia nu se regăsesc dispoziţii privitoare la 

înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi finanţarea aşezămintelor culturale, 

dispoziţia cuprinsă în art.3 din proiect vizând abrogarea referirilor la şcolile 

populare de artă şi meserii, ceea ce ar crea un vid legislativ în materie. 

Pentru atingerea scopului urmărit prin proiect, normele respective din 
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Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 ar trebui nu abrogate, ci 

modificate. 

Având în vedere cele prezentate, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea negativă a propunerii legislative. 

 
Propunerea legislativă privind organizarea şi desfăşurarea studiilor 

postuniversitare de formare profesională în specialitate, medicină şi 

medicină dentară - Plx 781/2010 a fost prezentată de către domnul 

Decebal Stănescu, expert parlamentar, care a precizat că aceasta are ca 

obiect de reglementare organizarea şi desfăşurarea studiilor 

postuniversitare în domeniile medicină şi medicină dentară, prin 

introducerea unor noi măsuri privind admiterea în rezidenţiat şi 

desfăşurarea examenului, în scopul îmbunătăţirii pregătirii profesionale a 

medicilor rezidenţi. 

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

invitaţii. S-a precizat că textul iniţiativei legislative poate fi îmbunătăţit în 

cadrul comisiei sesizate cu dezbaterea pe fond. În urma finalizării 

dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (3 voturi 

împotrivă), avizarea favorabilă a propunerii legislative. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (30), în zilele de 2 şi 3 

februarie 2011 au absentat domnul deputat Ioan Nelu Botiş (grup 

parlamentar PD-L) – ministru şi domnul deputat Ioan Narcis Chisăliţă 

(grup parlamentar PSD+PC). 

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, Mariana Câmpeanu, Ioan Narcis Chisăliţă, 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 
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Prigoană, Nini Săpunaru, Marian Sârbu, Mihaela Stoica, Aurelia Vasile, 

Gelu Vişan, Samoil Vîlcu, Iulian Vladu, Gheorghe Hogea. 

  

  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Victor Paul Dobre    Kerekes Karoly 

 

 

 

 

Întocmit, 
Consultant parlamentar Lidia Ana Vlădescu 
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