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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 19 şi 20 aprilie 2011 

 

 

În ziua de 19 aprilie 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 14.00, având următoarea 

ordine de zi: 

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

nr.114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare - PLx 102/2010 

2. Propunere legislativă pentru modificarea Hotărârii nr.1.025/2006 

pentru aplicarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea 

familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările 

ulterioare - Plx 786/2010 

3. Propunere legislativă pentru constituirea unei surse de venit la bugetul 

de stat - Plx 820/2010 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - Plx 126/2011 

5. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.460/2003 privind 

exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea şi 

funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul 

sanitar din România, publicată în M.Of.nr.836 din 25 Noiembrie 2003 - 

Plx 140/2011 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=10895
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11011
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11334
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11866


6. 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.  

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

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

Protecţiei Sociale  

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

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

- d-na Adriana Vlad – consilier, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale  

- d-na Corina Teodor – consilier, Ministerul Sănătăţii 

- d-na Cristina Dinescu – consilier, UMP - Ministerul Sănătăţii 

- d-l Florin Constantinescu – consilier, UMP - Ministerul Sănătăţii 

- d-na Ana Ezaru – coordonator financiar, UMP – Ministerul Economiei, 

Comerţului şi Mediului de Afaceri. 

 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare - PLx 

102/2010 a fost prezentat de către doamna Georgeta Jugănaru, director 

în cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, care a precizat 

că obiectul de reglementare se referă la aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, prin 

care se reglementează:  

 amânarea, până în 2011, a acordării tichetelor de masă, tichetelor 

cadou şi respectiv tichetelor de vacanţă pentru personalul din 

instituţiile şi autorităţile publice; 

 abrogarea prevederilor referitoare la compensarea în bani a tichetelor 

de călătorie pe calea ferată neutilizate de către pensionari; 
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 prorogarea până la 1 ianuarie 2011 a prevederilor art.259 alin.(3) şi ale 

art.260 alin.(1) lit. a) din Legea privind reforma în domeniul sănătăţii, 

nr. 95/2006; 

 amânarea până în anul 2011 a acordării diferenţei de punctaj pentru 

grupele I şi II de muncă; 

 neaplicarea în anul 2011 a prevederilor art.80 alin. (1) şi (3) din Legea 

nr.19/2000 cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la 

valoarea punctului de pensie; 

 aplicarea prevederilor Legii-cadru nr.330/2009 privind salarizarea 

unitară a personalului plătit din fonduri publice şi personalului din 

cadrul unităţilor de management de proiect organizate în baza O.U.G. 

nr.52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul 

proiectelor finanţate prin împrumuturi externe contractate sau 

garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile; 

 neaplicarea în anul 2010, în domeniul cercetării ştinţifice şi dezvoltării 

tehnologice, a creşterii alocaţiilor bugetare; 

 amânarea, până în anul 2011, a aplicării prevederilor Legii nr.304/2004 

cu privire la organizarea judiciară, respectiv preluarea de către Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie a atribuţiilor Ministerului de Justiţie 

referitoare la gestionarea bugetului curţilor de apel, al tribunalelor, al 

tribunalelor specializate şi al judecătoriilor; 

 prorogarea, până la data de 31 ianuarie 2011, a termenului prevăzut la 

art.III din Titlul XVI al Legii n.247/2005 privind reforma în domeniile 

proprietăţii şi justiţiei; 

 modificarea anexei nr. I la Ordonanţa de urgenţă nr.38/2004 privind 

unele măsuri în domeniul învăţământului, cu privire la numărul maxim 

de posturi finanţat pentru învăţământul preuniversitar de stat.  

De asemenea, proiectul a fost prezentat de către doamna Lidia 

Vlădescu, consultant parlamentar, care a expus, pe scurt, traseul legislativ 

al proiectului de lege, precizând că acesta a fost dezbătut şi finalizat în 

septembrie 2010, în şedinţă comună, de către cele două comisii sesizate 

cu dezbaterea pe fond, respectiv Comisia pentru muncă şi protecţie 
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socială şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. Membrii celor două 

comisii reunite au hotărât adoptarea cu modificări a proiectului de lege.  

În luna noiembrie, proiectul de lege a fost retrimis la comisii de 

către plenul Camerei Deputaţilor. În urma reexaminării proiectului de lege 

în cadrul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, în şedinţa din data de 1 

martie 2011, membrii acestei comisii au hotărât întocmirea unui raport de 

adoptare cu amendamente, soluţie transmisă comisiei noastre printr-un 

raportul suplimentar preliminar. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul atât membrii comisiei cât şi 

invitaţii, iar în urma finalizării discuţiilor proiectul de lege a fost supus 

votului, în forma prezentată de Senat, întrunind 2 voturi pentru, 7 voturi 

împotrivă şi 5 abţineri. Urmare acestui rezultat, s-a hotărât întocmirea 

unui raport de adoptare cu amendamente, în sensul respingerii Ordonanţei 

de urgenţă nr.114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare. Întrucât 

cele două comisii de fond au adoptat soluţii diferite, urmează ca finalizarea 

dezbaterilor asupra proiectului de lege să aibă loc într-o şedinţă comună. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea Hotărârii nr.1.025/2006 

pentru aplicarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea 

familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările 

ulterioare - Plx 786/2010 a fost prezentată de către doamna Sorina Szabo, 

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

la modificarea art.8 alin.(2) din Normele metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind 

susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr.1025/2006, în sensul ca beneficiarul concediului şi a 

indemnizaţiei pentru creşterea copilului sau al stimulentului lunar, să 

primească câte o indemnizaţie pentru fiecare copil dacă în timpul 

concediului pentru creşterea copilului i se mai naşte încă un copil. 

Reprezentantul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţie Sociale, 

doamna consilier Adriana Vlad, precizează că nu se suţine promovarea 

acestei iniţiative legislative, având în vedere faptul că actul normativ 

 
4/8 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11011


supus intervenţiei legislative este o hotărâre de Guvern, iar modificarea 

acesteia se poate face tot printr-o hotărâre de Guvern, potrivit ierarhiei 

actelor normative stabilite prin Constituţie şi prin Legea nr.24/2000 

privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată. 

 Având în vedere cele prezentate, s-a propus respingerea iniţiativei 

legislative. Supusă votului, propunerea de respingere a fost adoptată cu 

unanimitate de voturi. 

 

Propunerea legislativă pentru constituirea unei surse de venit la 

bugetul de stat - Plx 820/2010 a fost prezentată de către doamna Elena 

Anghel, consilier parlamentar, care a precizat că au fost sesizate cu 

dezbaterea pe fond a acestei iniţiative legislative două comisii, respectiv 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru buget, finanţe 

şi bănci. De asemenea, a menţionat că obiectul de reglementare se referă 

la constituirea ca sursă de venit la bugetul de stat a indemnizaţiei lunare 

cuvenită membrilor consiliilor de administraţie şi adunărilor generale ale 

acţionarilor din cadrul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor 

comerciale la care statul sau o unitate administrativ - teritorială este 

acţionar unic majoritar. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a precizat că nu se 

susţine promovarea acestei iniţiative legislative întrucât, potrivit prevederilor 

O.U.G. nr.3/2011, până la data de 31 decembrie 2011 reprezentanţii statului 

sau ai unităţilor administrativ-teritoriale din structurile de conducere sau de 

control ale regiilor autonome, companiilor naţionale şi societăţilor la care 

capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate 

administrativ-teritorială, inclusiv filialele acestora, care se supun prevederilor 

art.3¹ alin.(1) din O.U.G. nr.79/2008, beneficiază de o indemnizaţie de 1% 

din remuneraţia directorului/directorului general sau a preşedintelui 

consiliului de administraţie, respectiv al consiliului de supraveghere. De 

asemenea, prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1729/2010 s-a 

solicitat demnitarilor din structura ministerului să opteze pentru donarea 

integrală la bugetul de stat a sumelor încasate pentru activitatea depusă ca 

reprezentant al statului în organismele de conducere, în acest sens, în 
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clasificaţia bugetară introducându-se contul “Donaţii pentru diminuarea 

efectelor crizei economice. 

Totodată, doamna consilier Elena Anghel a precizat că propunerea 

legislativă nu respectă prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, potrivit 

căreia, la actul normativ cu caracter temporar, se prevede şi perioada de 

aplicare sau data încetării aplicării sale. De asemenea, nu se prevede o 

procedură prin care sumele se virează la bugetul de stat şi, eventual, 

stabilirea destinaţiei acestor sume după includerea lor în buget.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au adoptat, cu 

unanimitate de voturi, soluţia propusă de Comisia pentru buget, finanţe şi 

bănci, respectiv respingerea iniţiativei legislative. Motivele respingerii se 

regăsesc în raportul comun celor două comisii. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - Plx 126/2011 a fost 

prezentată de către domnul Decebal Stănescu, expert parlamentar, care a 

precizat că obiectul de reglementare se referă la modificarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, vizând managementul 

unităţii sanitare şi incompatibilităţile persoanelor din conducerea spitalului 

public. 

În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei cât şi 

invitaţii. Reprezentanţii Ministerului Sănătăţii au precizat că nu se susţine 

promovarea acestei iniţiative legislative întrucât art.186 din Legea 

nr.95/2006 reglementează atât competenţa, cât şi atribuţiile consiliului de 

administraţie. Prin urmare, în măsura în care consiliul ar urma să fie 

desfiinţat, ar fi fost necesară desemnarea structurii care va prelua 

atribuţiile exercitate exclusiv de consiliul de administraţie. În acest sens, 

este de precizat faptul că revocarea din funcţie a managerului şi a 

celorlalţi membri ai comitetului director va fi una dintre atribuţiile 

exercitate exclusiv de consiliul de administraţie. 

 În urma finalizării dezbaterilor, propunerea legislativă a fost supusă 

votului avizarea favorabilă, propunerea fiind respinsă cu majoritate de 

voturi (5 voturi pentru aviz favorabil, 2 abţineri şi restul împotrivă). 
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Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.460/2003 privind 

exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea şi 

funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul 

sanitar din România, publicată în M.Of.nr.836 din 25 Noiembrie 2003 - Plx 

140/2011 a fost prezentată de către doamna Elena Anghel, consilier 

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

modificarea şi completarea Legii nr.460/2003 privind exercitarea 

profesiunilor de biochimist, biolog si chimist, înfiinţarea şi funcţionarea 

Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din 

România. 

În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei cât şi 

invitaţii. Reprezentanţii Guvernului au precizat că nu se susţine 

promovarea acestei iniţiative legislative întrucât nu respectă prevederile 

art.6 alin.(1) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative. Totodată, s-a apreciat că această 

iniţiativă legislativă nu contribuie, prin nici un articol propus, la scopul 

declarat al Legii nr. 460/2003, prevăzut la art.24 lit.a) şi b), potrivit căreia 

OBBC „apără prestigiul şi demnitatea profesională ale membrilor săi în 

relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice”, respectiv „apără şi 

promovează interesele profesionale ale membrilor săi”. 

În urma finalizării dezbaterilor, s-a propus avizarea negativă a 

propunerii legislative. Supusă votului, propunerea de avizare negativă a 

fost acceptată de membrii comisiei cu unanimitate de voturi. 

 

Dezbaterile asupra proiectului 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 au fost amânate pentru şedinţa următoare a comisiei întrucât la 

dezbateri nu au fost prezenţi reprezentanţii Guvernului. 
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În ziua de 20 aprilie 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie 

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

zi proiectul 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. 

Deşi au fost invitaţi la dezbateri, reprezentanţii Guvernului nu au 

fost prezenţi, dezbaterile fiind amânate pentru o şedinţă ulterioară. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (27), în zilele de 19 şi 20 

aprilie 2011 au absentat domnul deputat Ioan Nelu Botiş (grup 

parlamentar PD-L), domnul deputat Karoly Kerekes (grup parlamentar 

UDMR) şi domnul deputat Ioan Narcis Chisăliţă (grup parlamentar PSD). 

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 – 

secretar, Maria Eugenia Barna, Nicolae Bănicioiu, Daniel Ionuţ Bărbulescu, 

Mariana Câmpeanu, Dorel Covaci, Ileana Cristina Dumitrache, Florian 

Daniel Geantă, Cornel Ghiţă, Ludovic Orban, Pál Árpád, Cristina-Ancuţa 

Pocora, Cosmin Mihai Popescu, Dan-Mircea Popescu, Vasile-Silviu 

Prigoană, Nini Săpunaru, Marian Sârbu, 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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