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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

PROCES-VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din 17 martie 2011 

 

În ziua de 17 martie 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 9.45, având următoarea 

ordine de zi: 

1. Proiect de Lege privind organizarea şi funcţionarea Departamentului 

pentru Lupta Antifraudă - PLx 71/2011 

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

nr.109/2010 privind unele măsuri financiar-bugetare - PLx 82/2011 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 95/2006 

privind sistemul sanitar - Plx 97/2011 

4. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.86/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare 

pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru 

plata energiei termice - PLx 680/2010. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

• d-l Claudiu Dumitrescu – Secretar de Stat, Departamentul de Luptă 

Antifraudă 

• d-l Nicolae Ivăşchescu – Secretar de stat, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale 

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

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11787
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11798
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11317
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11546


• d-na Maria Torceanu – consilier, Ministerul Finanţelor Publice. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

 

Proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea 

Departamentului pentru Lupta Antifraudă - PLx 71/2011, a fost prezentat 

de către domnul Claudiu Dumitrescu, Secretar de Stat în cadrul 

Departamentului de Luptă Antifraudă. Domnia sa a a făcut o prezentare şi 

a situaţiei actuale a acestui Departament, precum şi motivele pentru care 

a fost elaborat proiectul de lege. Astfel, domnia sa a menţionat că în anul 

2009 a apărut problema bazei legale a acestui Departament, ca urmare a 

abrogării OUG nr.49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare 

în cadrul administraţiei publice centrale şi a unei succesiuni de decizii ale 

Curţii Constituţionale, prin care acte subsecvente de organizare şi 

funcţionare au fost declarate neconstituţionale. În aceste condiţii, Comisia 

Europeană, în cadrul Raportului de evaluare a Mecanismului de cooperare 

şi verificare din 20.07.2010, şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la 

“posibilitatea ca rezultatele asistenţei pe care Departamentul de Luptă 

Antifraudă o acordă Oficiului European de luptă Antifraudă în vederea 

protejării intereselor financiare ale UE să fie afectate în mod negativ de 

hotărârea Curţii Constituţionale a României din noiembrie 2009 privind 

temeiul juridic al DLAF”. 

În considerarea celor de mai sus, a fost elaborat acest proiect de 

lege prin care se asigură exercitarea efectivă a funcţiilor de bază ce revin 

Departamentului în calitate de instituţie de contact cu Oficiul European de 

Luptă Antifraudă, conform obligaţiilor asumate în procesul de aderare la 

Uniunea Europeană, avându-se în vedere experienţa practică acumulată în 

perioada post-aderare, implicaţiile deciziilor Curţii Constituţionale cu 

privire la normele de organizare şi funcţionare ale Departamentului, 

precum şi recomandările formulate în documentele de politici publice ale 

instituţiilor europene. Au fost operate o serie de modificări şi introduse 
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soluţii noi de natură a consolida eficienţa şi independenţa operaţională şi 

decizională a DLAF. 

Domnul deputat Adrian Solomon a propus avizarea favorabilă a 

proiectului de lege având în vedere cele prezentate. 

Supus la vot, proiectul de lege a fost avizat favorabil cu majoritate 

de voturi (o abţinere). 

 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.109/2010 privind unele măsuri financiar-bugetare – PLx 

82/2011 a fost prezentat de către domnul Fănel Mitea, director în cadrul 

Ministerului Finanţelor Publice. Domnia sa a arătat că prin ordonanţa de 

urgenţă s-a urmărit diminuarea cheltuielilor publice în anul 2011, în 

vederea respectării angajamentelor asumate de România prin semnarea 

acordurilor de împrumut cu organismele financiare internaţionale. Luarea 

acestor măsuri în regim de urgenţă a fost impusă de necesitatea adoptării 

în cel mai scurt timp a legii bugetului de stat şi a legii bugetului 

asigurărilor sociale de stat. 

Astfel, se dispune:  

- aplicarea şi în anul 2011 a restricţiilor prevăzute la art.22 şi 24 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 referitoare la ocuparea 

posturilor vacante şi la achiziţionarea de autoturisme, mobilier şi 

aparatură birotică.  

- exceptarea de la prevederile alin.(1) şi (2) ale art.22 din OUG 

nr.34/2009 a ocupării, în anul universitar 2010-2011, a posturilor de 

preparator universitar, asitent universitar, lector universitar/şef lucrări. 

- amânarea până în 2012 a aplicării prevederilor Legii nr.304/2004 

privind organizarea judiciară, în ceea ce priveşte preluarea de către Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie a atribuţiilor Ministerului Justiţiei referitoare la 

gestionarea bugetului curţilor de apel, al tribunalelor, al tribunalelor 

specializate şi al judecătoriilor. 

- prorogarea până la 1 ianuarie 2012 a termenului prevăzut la art.III 

din titlul XVI al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii 
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şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, referitoare la înregistrarea 

şedinţelor de judecată. 

În urma dezbaterilor, proiectul de lege a fost avizat favorabil cu 

majoritate de voturi (2 voturi împotrivă). 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind sistemul sanitar - Plx 97/2011, a fost prezentată de 

către domnul Decebal Stănescu, expert în cadrul Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială, care a precizat că iniţiativa legislativă are ca obiect de 

reglementare modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma 

în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, urmărind 

realizarea unui management performant în unităţile spitaliceşti, 

consultarea sindicatelor în vederea asigurării unei transparenţe decizionale 

în ceea ce priveşte bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi elaborarea 

unui normativ de personal minim obligatoriu pentru unităţile spitaliceşti de 

stat. 

Propunerea domnului preşedinte Victor Paul Dobre, de avizare 

favorabilă a iniţiativei legislative, a înregistrat 3 voturi pentru şi restul 

împotrivă. Urmare acestui vot, comisia va întocmi un aviz negativ, ce 

urmează a fi trimis Comisiei pentru sănătate şi familie, care este sesizată 

cu dezbaterea pe fond a iniţiativei legislative. 

 

Dezbaterea asupra proiectului de Lege privind respingerea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2010 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2003 privind 

acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor 

facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice - PLx 680/2010, a fost 

amânată pentru o şedinţă viitoare. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (27), în ziua de 17 martie 

2011 a absentat domnul deputat Ioan Nelu Botiş (grup parlamentar PD-L) 

şi domnul deputat Ioan narcis Chisăliţă (grup parlamentar PSD). 
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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, 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, 
Expert parlamentar Sorina Szabo 
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