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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 10, 11 şi 12 februarie 2009 

 

 

În ziua de 10 februarie 2009, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 14.00 – 18.00, având 

următoarea ordine de zi: 

 FOND 
1. Informare privind stadiul rapoartelor asupra unui proiect de lege 

(PLx 185/2008) şi a unei propuneri legislative (Plx 323/2008), 

comune cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Anexei IV 

(2A/2008) la III salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din 

muzee şi biblioteci  - plx 618/2008 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.83/2008 pentru modificarea şi completarea 

prevederilor Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte 

drepturi de asigurări sociale  - plx 650/2008 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.81/2008 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.10/2008 privind nivelul salariilor de bază 

şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de 



stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din 

sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr.II şi III 

la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de 

bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care 

ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de 

reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale 

personalului contractual salarizat prin legi speciale şi a Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.19/2003 privind consilierii pentru afaceri 

europene plx 651/2008 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.100/2008 pentru completarea Legii nr.19/2000 

privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 

plx 667/2008 

 
 AVIZARE  

6. Propunere legislativă privind emiterea, acordarea şi utilizarea de 

tichete pentru stimularea utilizării tehnologiei informaţiei – PLX 

499/2008  

7. Propunere legislativă privind Statutul personalului aeronautic 

nenavigant tehnic din aviaţia civilă din România – PLX 525/2008  

8. Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie 

a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007, precum şi a 

contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru 

şomaj pe anul 2007 – PLX 546/2008  

9. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la 

nivelul unor operatori economici PLX 558/2008  

10.Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.188 

din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici PLX 

562/2008  

11.Propunere legislativă de modificare a Legii nr.188(r2)/1999 privind 

Statutul funcţionarilor publici – PLX 574/2008 

12.Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind 

Statutul funcţionarilor publici – PLX 577/2008 
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13.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată – PLX 

585/2008.  

 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Victor Paul 

Dobre, preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

 doamna Georgeta Jugănaru – director, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale 

 domnul Ion Gibescu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale 

 domnul Florea Cristian – şef serviciu, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale 

 domnul Demeter Andras Istvan – consilier personal al ministrului  

Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional 

 doamna Doina Ilie - director general, Ministerul Finanţelor Publice 

 doamna Elena Ianda - director general, Ministerul Finanţelor Publice 

 domnul Dragoş Doroş – consilier, Ministerul Finanţelor Publice 

 domnul Adrian Cristian Ilie - consilier superior, Ministerul Finanţelor 

Publice 

 domnul Marin Pătuleanu - consilier personal al ministrului 

Administraţiei şi Internelor 

 domnul Andrei Săvulescu - consilier al ministrului Comunicaţiilor şi 

Societăţii Informaţionale. 

 

 Dezbaterile au început cu propunerea legislativă privind modificarea 

şi completarea Legii nr.188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici - PLX 562/2008.  

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. 
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 Propunerea legislativă de modificare a Legii nr.188(r2)/1999 privind 

Statutul funcţionarilor publici – Plx 574/2008 a fost prezentată de către 

domnul Marin Pătuleanu, consilier personal al ministrului Administraţiei şi 

Internelor. 

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 Legii nr.188/1999 privind 

Statutul funcţionarilor publici – Plx 577/2008 a fost prezentată de domnul 

Marin Pătuleanu, consilier personal al ministrului Administraţiei şi 

Internelor.  

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.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată – Plx 

585/2008 a fost prezentată de domnul Marin Pătuleanu, consilier personal 

al ministrului Administraţiei şi Internelor.  

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. 

 

 În continuare s-a trecut la dezbaterea primului punct de pe ordinea 

de zi, informare privind stadiul rapoartelor asupra unui proiect de lege 

(PLx 185/2008) şi a unei propuneri legislative (Plx 323/2008), comune cu 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. Aceasta a fost 

prezentată de către doamna Lidia Vlădescu, consultant parlamentar, care 

a precizat că ambele proiecte au fost dezbătute de Comisia pentru muncă 
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şi protecţie socială în şedinţa din 26 august 2008, iar membrii acesteia au 

hotărât respingerea lor. Soluţia adoptată a fost transmisă Comisiei pentru 

învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport în data de 2 septembrie 2008, urmând 

ca această comisie să dezbată pe fond atât textul proiectelor, cât şi soluţia 

adoptată de comisia noastră.  

 Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a dezbătut cele 

două proiecte în şedinţa din 27 ianuarie 2009, adoptând aceeaşi soluţie de 

respingere a celor două proiecte. Ca urmare, a fost întocmit raportul 

comun de respingere, pentru fiecare din cele două proiecte. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a supus votului cele două 

rapoarte de respingere, fiind acceptate cu unanimitate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Anexei IV 

(2A/2008) la III salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din muzee 

şi biblioteci - plx 618/2008, a fost prezentată de către domnul Demeter 

Andras Istvan, consilier personal al ministrului culturii, cultelor şi 

patrimoniului naţional. 

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

invitaţii, iar în urma finalizării dezbaterilor, s-a propus amânarea 

dezbaterilor, pentru două săptămâni, şi solicitarea unui punct de vedere 

oficial al Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, prin 

prezenţa la dezbateri a unui Secretar de Stat. 

 Propunerea de amânare a fost acceptată cu majoritate de voturi, 

înregistrându-se 5 voturi împotrivă şi o abţinere. 

 

 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.83/2008 pentru modificarea şi completarea prevederilor 

Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 

asigurări sociale - plx 650/2008 a fost prezentat de către doamna Elena 

Anghel, consilier parlamentar. 

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

invitaţii. Au fost propuse amendamente, însuşite de plenul comisiei, cu 

unanimitate de voturi. 

 
5/10 



În urma finalizării dezbaterilor, s-a propus aprobarea proiectului de 

lege cu amendamentele acceptate. Cu unanimitate de voturi,proiectul de 

lege a fost acceptat în forma prezentată în raportul comisiei. 

 

 În continuare s-a trecut la dezbaterea proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/2008 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2008 privind 

nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar 

salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2000 privind 

sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din 

sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr.II şi III la 

Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în 

sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de 

demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor 

salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi 

speciale şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2003 privind 

consilierii pentru afaceri europene - plx 651/2008. 

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

invitaţii, iar în urma finalizării dezbaterilor, s-a propus amânarea 

dezbaterilor, pentru două săptămâni, şi solicitarea prezenţei unui Secretar 

de Stat pentru o poziţie clară a Ministerului Finanţelor Publice şi cu 

precizări privind eventuale influenţe financiare. Propunerea de amânare a 

fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

 În continuare s-a trecut la dezbaterea proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.100/2008 pentru 

completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte 

drepturi de asigurări sociale - plx 667/2008. 

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

invitaţii, iar în urma finalizării dezbaterilor, s-a propus amânarea 

dezbaterilor până la învestirea comisiei cu dezbaterea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.209/2008, aflată în procedură legislativă, pentru 
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a fi discutate împreună, având acelaşi obiect de reglementare. Propunerea 

a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

Propunerea legislativă privind emiterea, acordarea şi utilizarea de 

tichete pentru stimularea utilizării tehnologiei informaţiei – Plx 499/2008 a 

fost prezentată de către domnul Andrei Săvulescu - consilier personal al 

ministrului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. 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 17 

voturi pentru şi o abţinere, propunerea de avizare negativă a fost 

acceptată. 

 

 Propunerea legislativă privind Statutul personalului aeronautic 

nenavigant tehnic din aviaţia civilă din România – Plx 525/2008 a fost 

prezentată de către domnul Decebal Stănescu, 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 17 voturi pentru şi o abţinere, propunerea de avizare negativă 

a fost acceptată. 

 

 În continuare s-a trecut la dezbaterea proiectului de Lege pentru 

aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor 

sociale de stat pe anul 2007, precum şi a contului general anual de 

execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2007 – Plx 

546/2008.  

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

invitaţii, iar în urma finalizării dezbaterilor, s-a propus amânarea 

dezbaterilor întrucât prin Decizia preşedintelui Secţiei de control ulterior al 

Curţii de Conturi a României, s-a dispus C.N.P.A.S. modificarea contului 

general a bugetului asigurărilor sociale de stat. Propunerea de amânare a 

fost acceptată cu unanimitate de voturi. 
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 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor 

operatori economici - PLx 558/2008 a fost prezentat de către doamna 

Elena Ianda, director general în Ministerul  Finanţelor Publice. 

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

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

favorabil. Cu unanimitate de voturi, propunerea de avizare favorabilă a 

fost acceptată. 

 

În ziua de 11 februarie 2009, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 12.00 – 17.00, având 

următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2009 – PLx 44/2009 

2. Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009 

– PLx 45/2009. 

 La lucrările comisiei au luat parte Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială a Camerei Deputaţilor, Comisia pentru sănătate şi familie a 

Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială a 

Senatului. 

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

invitaţii. 

 În cursul dezbaterilor pe text au fost aprobate, în forma iniţială, 

articolele 1-21, 23-27. 

 La articolul 22 a fost propus un amendament de către domnii 

deputaţi Ioan Cindrea şi Dan Mircea Popescu, acceptat cu majoritate de 

voturi (3 voturi împotrivă şi 4 abţineri).  

 De asemenea, au fost propuse amendamente, care, în urma 

supunerii la vot, au fost respinse. Acestea se referă la modificarea şi 

completarea: 

• art.4 lit.a) 

• art.4 lit.d) 

• art.5 alin.(3) 

• anexa 3/20/01, capitolul 6800, grupa 51 
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• anexa 3/20/01, capitolul 6800, grupa 79 

• anexa 3/20/02, capitolul 5001, grupa 10, art.01, alin.30 

• anexa 3/20/02, capitolul 6801  

• anexa 3/20/02, capitolul 5001, grupa 71, titlul XII, art.01 

• anexa 3/20/02, capitolul 5001, grupa 71, art.01, alin.01  

• anexa 3/20/02, capitolul 6801 

• anexa 3/20/15, capitolul 5010, grupa 20, art.01, alin.07  

• anexa 3/20/15, capitolul 5010, grupa 20, art.05 

• anexa 3/20/15, capitolul 5010, grupa 20, art.12 

• anexa 3/20/15, capitolul 5010, grupa 20, art.30, alin.01 şi alin.02  

• anexa 3/20/15, capitolul 5010, grupa 71, art.01, alin.01 

• anexa 3/20/15, capitolul 6810, grupa 20, art.02, alin.01 

• anexa 3/20/15, capitolul 6810, grupa 71, art.01, alin.01 

• anexa 8 

• cap.68.02.71. 

Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2009 a fost supus votului 

celor 3 comisii, fiind aprobat cu majoritate de voturi (6 voturi împotrivă). 

Toate amendamentele, admise şi respinse, se regăsesc în avizul 

comun al celor trei comisii. 

 

În continuare s-a trecut la procedura de avizare a proiectului Legii 

bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009. 

Astfel, au fost aprobate, în forma iniţială, articolele 1-14 şi 16. 

La articolul 15 alin.(1) a fost propus un amendament de către 

domnii deputaţi Matei Radu Brătianu – PSD+PC şi Mircea Giurgiu – PD-L, 

acceptat cu majoritate de voturi (2 abţineri).  

În cursul dezbaterilor au fost propuse amendamente, care, în urma 

supunerii la vot, au fost respinse. Acestea se referă la modificarea şi 

completarea: 

• art.3 alin.(1) 

• art.3 alin.(1)-(3) 

• art.16 alin.(1) 

• art.17 alin.(1)  

 
9/10 



• art.18 alin.(1) 

• art.18 alin.(2)  

• art.20 alin.(1)  

• anexa 01/04, cap.8004, grupa/titlul 57. 

Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat a fost supus 

votului, fiind aprobat cu majoritate de voturi (6 voturi împotrivă). 

Toate amendamentele, admise şi respinse, se regăsesc în avizul 

comun al celor două comisii. 

 

În ziua de 12 februarie 2009, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 9.00 – 12.00, având pe ordinea 

de zi studiu individual asupra proiectelor aflate pe agenda de lucru a 

comisiei din săptămâna 23-27 februarie 2009. 

 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (19), în zilele de 10, 11 şi 12 februarie 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 Elena MESAROŞ 

Întocmit, 
Consultant Lidia-Ana VLĂDESCU 
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