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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

PROCES  VERBAL 

al şedinţei comisiei din 27 octombrie 2009 

 

 

În ziua de 27 octombrie 2009 la lucrările comisiei au fost prezenţi 

toţi cei 19 deputaţi, membri ai comisiei: Victor Paul Dobre – preşedinte, 

Ioan-Nelu Botiş şi Ioan Cindrea – vicepreşedinţi, Adrian Solomon şi 

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

Narcis Chisăliţă, Dorel Covaci, Ioan Damian, Cristina Elena Dobre, Florian-

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

Mircea Popescu, Vasile Silviu Prigoană, Nini Săpunaru, Marian Sârbu, 

Iulian Vladu. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

 

Comisia a aprobat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a 

bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008, şi a contului general 

anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2008 - 

PLx 397/2009 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2009 cu 

privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009 - PLx 398/2009 



3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2009 cu 

privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009 

- PLx 399/2009 

4. Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

instanţelor pentru soluţionarea litigiilor de muncă şi asigurări sociale - 

Plx 448/2009 

5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe 

Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti" şi a sistemului de 

cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei 

alimentare - Plx 480/2009 

6. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii 

nr.94/1992, republicată, privind organizarea şi funcţionarea Curţii de 

Conturi - Plx 491/2009 

7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 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 493/2009 

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

nr.78/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare 

anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate - PLx 497/2009 

9. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.89/2009 pentru trecerea componentei de medicină 

preventivă din cadrul Centrului Medical de Diagnostic, Tratament 

Ambulatoriu şi Medicină Preventivă aflat în subordinea Academiei 

Române în subordinea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru 

stabilirea unor măsuri organizatorice - PLx 498/2009. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

• d-na Doina Dascălu – vicepreşedinte, Curtea de Conturi 

• d-l Viorel Oancea – Secretar de Stat, Ministerul Apărării Naţionale 

• d-na Cornelia Velicu – Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale  
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• d-l Mircea Hotinceanu – Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de 

Muncă 

• d-na Ivona Dumitru – Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de 

Asigurări Sociale  

• d-na Doina Ilie – director, Ministerul Finanţelor Publice 

• d-na Daniela Pescariu – director, Ministerul Finanţelor Publice 

• d-l Gheorghe Satmari – director, Ministerul Finanţelor Publice 

• d-na Ioana Panţuru – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice 

• d-na Ileana Petre – consilier juridic, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor 

Cetăţeneşti 

• d-l Aurel Badiu – director, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării 

Rurale 

• d-na Emilia Pavel – Administraţia Domeniilor Statului. 

 

 Proiectele aflate la primele trei puncte pe ordinea de zi au fost 

dezbătute în şedinţă comună cu Comisia pentru muncă, familie şi protecţie 

socială a Senatului. 

 Astfel, cele trei proiecte au fost dezbătute în prezenţa 

reprezentanţilor Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi 

Ministerului Finanţelor Publice. 

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

invitaţii. 

În urma finalizării dezbaterilor, proiectul de Lege pentru aprobarea 

contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat 

pe anul 2008, şi a contului general anual de execuţie a bugetului 

asigurărilor pentru şomaj pe anul 2008 - PLx 397/2009 a fost supus 

votului, fiind acceptată propunerea de avizare favorabilă, cu unanimitate 

de voturi. 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009 - PLx 

398/2009 a fost supus votului, fiind acceptată propunerea de avizare 

favorabilă, cu majoritate de voturi (5 voturi împotrivă şi o abţinere). 
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Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.20/2009 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat 

pe anul 2009 - PLx 399/2009 a fost supus votului, fiind acceptată 

propunerea de avizare favorabilă, cu majoritate de voturi (2 voturi 

împotrivă şi 4 abţineri). 

 

 Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

instanţelor pentru soluţionarea litigiilor de muncă şi asigurări sociale - Plx 

448/2009 a fost prezentată de doamna Adriana Breazu, expert 

parlamentar. 

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

invitaţii, iar în urma finalizării dezbaterilor, s-a propus acordarea unui aviz 

negativ. Cu unanimitate de voturi, propunerea de avizare negativă a fost 

acceptată. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe 

Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-

dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare - 

Plx 480/2009 a fost prezentată de doamna Lidia Vlădescu, consultant 

parlamentar. 

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

invitaţii, iar în urma finalizării dezbaterilor, s-a propus acordarea unui aviz 

favorabil, în forma prezentată de iniţiatori. Cu majoritate de voturi pentru 

(o abţinere), propunerea de avizare favorabilă a fost acceptată. 

 

 Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Legii 

nr.94/1992, republicată, privind organizarea şi funcţionarea Curţii de 

Conturi - Plx 491/2009 a fost prezentată de doamna Monica Rallu Curta, 

expert parlamentar. 

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

invitaţii, iar în urma finalizării dezbaterilor, s-a propus acordarea unui aviz 
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negativ. Cu unanimitate de voturi, propunerea de avizare negativă a fost 

acceptată. 

 

 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 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 493/2009 a fost prezentat de doamna Sorina 

Szabo, expert parlamentar. 

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

invitaţii. În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi (o abţinere) avizarea favorabilă a proiectului de lege 

în forma prezentată de Senat, cu o observaţie, de tehnică legislativă, 

redată în avizul comisiei. 

 

 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.78/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor 

financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate - PLx 

497/2009 a fost prezentat de doamna Lidia Vlădescu, consultant 

parlamentar. 

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

invitaţii, iar în urma finalizării dezbaterilor, s-a propus acordarea unui aviz 

favorabil, în forma prezentată. Cu unanimitate de voturi, propunerea de 

avizare favorabilă a fost acceptată. 

 

 Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.89/2009 pentru trecerea componentei de medicină 

preventivă din cadrul Centrului Medical de Diagnostic, Tratament 

Ambulatoriu şi Medicină Preventivă aflat în subordinea Academiei Române 

în subordinea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru stabilirea unor 

măsuri organizatorice - PLx 498/2009 a fost prezentat de domnul Decebal 

Stănescu, expert parlamentar. 
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În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 

invitaţii, iar în urma finalizării dezbaterilor, s-a propus acordarea unui aviz 

favorabil, în forma prezentată de Guvern. Cu unanimitate de voturi, 

propunerea a fost acceptată. 

 

  

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
 Victor Paul Dobre    Adrian Solomon 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şef serviciu,  
Consilier parlamentar Elena Mesaroş 

 Întocmit, 
 Consultant parlamentar Lidia Ana Vlădescu 
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