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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 22 şi 23 septembrie 2010 

 

 

În ziua de 22 septembrie 2010, Comisia pentru muncă şi protecţie 

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

ordine de zi: 

1. Desemnarea unui vicepreşedinte al comisiei, la solicitarea Grupului 

parlamentar al PD-L 

2. Proiect de 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 - PLx 

103/2010 

3. Propunere legislativă pentru modificarea Articolului 79 alin.(2) din 

Legea nr.76/16.01.2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 

stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată prin: 

Ordonanţa de urgenţă nr.124 din 2 octombrie 2002; Ordonanţa de 

urgenţă nr.147 din 31 octombrie 2002; Legea nr.4 din 09 ianuarie 

2003; Legea nr.232 din 31 mai 2003; Legea nr.519 din 03 decembrie 

2003; Legea nr.107 din 07 aprilie 2004; Legea nr.512 din 22 

noiembrie 2004; Legea nr.580 din 14 decembrie 2004; Ordonanţa de 

urgenţă nr.144 din 18 octombrie 2005 - Plx 104/2010 



4. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.79 din Legea 

nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 

ocupării forţei de muncă - Plx 110/2010 

5. Propunere legislativă pentru modificarea art.48¹, 66 şi 66¹ din 

Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 

stimularea ocupării forţei de muncă - Plx 111/2010 

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.18/2010 pentru modificarea şi completarea 

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 297/2010 

7. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei 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 453/2010 

8. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.32/2010 privind unele măsuri de ocupare a posturilor 

din sectorul bugetar - PLx 357/2010 

9. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.36/2010 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile 

şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate - PLx 384/2010. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Nicolae Ivăşchescu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei 

şi Protecţiei Sociale 

- d-l Cristian Anton Irimie – Secretar de Stat, Ministerul Sănătăţii 

- d-na Irina Alexe – şef Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul, 

Ministerul Administraţiei şi Internelor 
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- d-l Florin Stamate – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale 

- d-na Simona Bordeianu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale 

- d-na Daniela Pescaru – director, Ministerul Finanţelor Publice 

- d-na Ana Maria Enache – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice 

- d-l Ştefan Panaitescu – director, Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate 

- d-na Georgeta Ghintuială – consilier, Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate. 

 

Dezbaterile au început cu prezentarea unei adrese a Grupului 

parlamentar al PD-L, prin care se propune ca doamna deputat Claudia 

Boghicevici să ocupe funcţia de vicepreşedinte al comisiei, în locul 

domnului deputat Ioan-Nelu Botiş, numit în funcţia de ministru al muncii, 

familiei şi protecţiei sociale. 

În conformitate cu prevederile art.45 alin.(5) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, ca funcţia de vicepreşedinte al comisiei să fie ocupată de către 

doamna deputat Claudia Boghicevici. 

 

Proiectul de 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 - PLx 103/2010 a fost 

prezentat de către domnul Ion Stamate, director în cadrul Ministerului 

Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 

Domnia sa a precizat că prin ordonanţa de urgenţă supusă aprobării 

se reglementează expres obligativitatea menţinerii contractelor colective 

de muncă până la data expirării lor, se stabileşte concret modul de 

încadrare şi salarizare a personalului din cadrul sectorului bugetar şi alte 

aspecte generate de aplicarea legii unitare de salarizare.  
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Aceste reglementări vizează următoarele aspecte: 

 recunoaşterea caracterului obligatoriu al contractelor colective de 

muncă legal încheiate. 

 salarizarea, pentru viitor, după împlinirea termenelor contractelor şi 

acordurilor colective de muncă ale personalului încadrat şi salarizat 

în temeiul acestora. 

 modul de realizare a reîncadrării întregului personal din sectorul 

bugetar potrivit art.30 din lege. Astfel, personalul va fi reîncadrat 

corespunzător tranşelor de vechime în muncă şi pe funcţiile 

corespunzătoare categoriei, gradului şi treptei profesionale avute la 

31 decembrie 2009. 

 modul de calcul al salariului şi al pensiei pentru personalul bugetar 

începând cu luna ianuarie 2010. 

 modalitatea concretă de acordare a sporului de vechime, a 

indemnizaţiei de conducere, precum şi a celorlalte sporuri, în 

cuantumul avut în luna decembrie 2009. 

Totodată, precizează şi faptul că în 2010, majoritatea salariilor, a 

soldelor funcţiilor de bază şi a indemnizaţiilor lunare se va face numai 

pentru cele care au un nivel mai mic de 705 lei/lună şi fără ca, în mod 

cumulat cu sporurile şi indemnizaţiile acordate, să fie depăşită această 

valoare. 

S-a menţionat expres că în contractele colective şi individuale de  

muncă nu pot fi stabilite salarii sau alte drepturi de natură salarială care 

exced prevederilor Legii cadru nr.330/2009. 

De asemenea, prin intermediul acestor norme se reglementează 

efectiv şi modul de calcul al salariilor pentru personalul din autorităţile şi 

instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii. 

Din partea personalului de specialitate al comisiei, a luat cuvântul 

doamna Lidia Vlădescu. Domnia sa a precizat că proiectul de lege face 

parte din categoria legilor organice, iar Camera Deputaţilor este Cameră 

Decizională. De asemenea, a precizat că au fost depuse la comisie o serie 

de amendamente, care sunt cuprinse în tabelul comparativ întocmit 

asupra proiectului. 
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În cursul dezbaterilor, au fost supuse votului amendamentele aduse 

la art.1 alin.(2) şi (5), art.3, art.5 alin.(6), art.51, art.7, art.9, art.10, 

art.14 lit.m) şi n). 

Amendamentul prin care a fost introdus un nou articol, art.51, a fost 

admis de către membrii comisiei, cu majoritate de voturi (3 voturi 

împotrivă). De asemenea, au fost admise două amendamente de tehnică 

legislativă. 

Celelalte amendamente au întrunit un număr egal de voturi, urmând 

ca votul asupra lor să fie reluat într-o şedinţă ulterioară. 

 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea Articolului 79 alin.(2) din 

Legea nr.76/16.01.2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 

stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată prin: 

Ordonanţa de urgenţă nr.124 din 2 octombrie 2002; Ordonanţa de 

urgenţă nr.147 din 31 octombrie 2002; Legea nr.4 din 09 ianuarie 2003; 

Legea nr.232 din 31 mai 2003; Legea nr.519 din 03 decembrie 2003; 

Legea nr.107 din 07 aprilie 2004; Legea nr.512 din 22 noiembrie 2004; 

Legea nr.580 din 14 decembrie 2004; Ordonanţa de urgenţă nr.144 din 18 

octombrie 2005 - Plx 104/2010 şi propunerea legislativă pentru 

modificarea alin.(2) al art.79 din Legea nr.76/2002 privind sistemul 

asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă - Plx 

110/2010 au fost prezentate de către doamna Adriana Breazu, expert 

parlamentar. Domnia sa a precizat că ambele iniţiative legislative au ca 

obiect de reglementare stabilirea cuantumului lunar al subvenţiei acordate 

pentru fiecare persoană încadrată  cu contract individual de muncă din 

rândul şomerilor la nivelul unui salariu minim brut pe ţară garantat în 

plată, la care să se adauge contribuţiile de asigurări sociale datorate de 

angajatori, aferente acestuia. 

 De asemenea, s-a menţionat că art.79 din Legea nr.76/2002, 

asupra căruia s-a intervenit prin iniţiativa legislativă, a fost abrogat prin 

Legea nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii 

echilibrului bugetar. Ca urmare, cele două iniţiative au rămas fără obiect. 
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 Având în vedere cele prezentate, membrii comisiei au propus 

respingerea celor două iniţiative legislative. Supusă votului, propunerea de 

respingere a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea art.48¹, 66 şi 66¹ din 

Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 

ocupării forţei de muncă - Plx 111/2010 a fost prezentată de către 

doamna Adriana Breazu, expert parlamentar. Domnia sa a precizat că 

iniţiativa are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.76/2002 astfel 

încât angajatorii să poată beneficia de suma reprezentând 50% din 

cheltuielile cu serviciile de formare profesională pentru derularea a două 

programe de formare profesională în cursul unui an, şi nu numai de unul 

singur, cum este stipulat în prezent în lege. 

În acelaşi scop, se propune ca persoanele prevăzute la art.66 

alin.(1) să poată beneficia, gratuit, pentru fiecare perioadă în care se află 

în căutarea unui loc de muncă, de cel mult două programe de formare 

profesională, şi nu de unul singur, aşa cum prevede legea în prezent. 

Totodată, se propune ca persoanele care sunt înregistrate la 

agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă şi nu beneficiază de 

indemnizaţia de şomaj sau de venitul minim garantat, să poată primi, în 

limita bugetului alocat, pe perioada derulării serviciilor de formare 

profesională, o sumă egală cu 50% din valoarea indicatorului social de 

referinţă. 

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

invitaţii. Reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale au 

precizat că nu se susţine promovarea acestei iniţiative legislative. 

 S-a trecut la dezbaterile pe articole, iar în urma finalizării discuţiilor 

s-a supus votului respingerea iniţiativei legislative. Propunerea de 

respingere a fost acceptată cu majoritate de voturi (5 voturi împotrivă). 
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 Dezbaterile asupra celorlalte proiecte aflate pe ordinea de zi au fost 

amânate întrucât o parte a membrilor comisiei au părăsit sala de şedinţă, 

iar cvorumul de lucru nu a mai fost întrunit. Urmare acestei situaţii, 

şedinţa a fost suspendată. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (22), în ziua de 22 

septembrie 2010 au absentat: domnul deputat Ioan-Nelu Botiş (grup 

parlamentar PD-L) – ministru şi domnul Marian Sârbu (grupul 

parlamentarilor independenţi). 

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

Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Florian Daniel Geantă 

(grup parlamentar PD-L) a participat, între orele 9.00 – 10.00, domnul 

deputat Severus Constantin Militaru, în locul doamnei deputat Mihaela 

Stoica (grup parlamentar PD-L) a participat, între orele 9.45 – 10.00, 

domnul deputat Mircea Toader, iar în locul domnului deputat Ioan Nelu 

Botiş (grup parlamentar PD-L) a participat, între orele 10.00 – 11.00, 

domnul deputat Severus Constantin Militaru.  

Au fost prezenţi următorii deputaţi: Victor Paul Dobre – preşedinte, 

Ioan Cindrea – vicepreşedinte, Adrian Solomon şi Kerekes Károly – 

secretari, Maria Eugenia Barna, Claudia Boghicevici, Ioan Narcis Chisăliţă, 

Dorel Covaci, Ileana Cristina Dumitrache, Mircea Duşa, Florian-Daniel 

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

Popescu, Vasile Silviu Prigoană, Nini Săpunaru, Mihaela Stoica, Aurelia 

Vasile, Iulian Vladu, Severus Constantin Militaru şi Mircea Toader. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (22), în ziua de 23 

septembrie 2010 au absentat: domnul deputat Ioan-Nelu Botiş (grup 

parlamentar PD-L) – ministru şi domnul Marian Sârbu (grupul 

parlamentarilor independenţi). 

Au fost prezenţi următorii deputaţi: Victor Paul Dobre – preşedinte, 

Ioan Cindrea – vicepreşedinte, Adrian Solomon şi Kerekes Károly – 

secretari, Maria Eugenia Barna, Claudia Boghicevici, Ioan Narcis Chisăliţă, 

Dorel Covaci, Ileana Cristina Dumitrache, Mircea Duşa, Florian-Daniel 
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Geantă, Cornel Ghiţă, Ludovic Orban, Cristina-Ancuţa Pocora, Dan-Mircea 

Popescu, Vasile Silviu Prigoană, Nini Săpunaru, Mihaela Stoica, Aurelia 

Vasile, Iulian Vladu. 

 

  

  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Victor Paul Dobre    Adrian Solomon 

 

 

 

 

 

 

 

Şef serviciu,  
Consilier parlamentar Elena Mesaroş 

 Întocmit, 
 Consultant parlamentar Lidia Ana Vlădescu 
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