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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 1, 2 şi 3 martie 2011 

 

 

În ziua de 1 martie 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă comună cu Comisia pentru 

administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, 

începând cu ora 14.30.  

Comisiile au avut pe ordinea de zi un singur proiect, respectiv 

proiectul 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. 

 

Lucrările au fost conduse de doamna deputat Sulfina Barbu 

preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului 

şi echilibru ecologic. 

 

La dezbateri a participat ca invitat domnul Nicolae Ivăşchescu 

secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 

  

Doamna preşedinte Sulfina Barbu a prezentat proiectul de lege care 

are ca obiect de reglementare aprobarea unor măsuri care să permită 

ocuparea posturilor vacante din cadrul ministerelor şi altor instituţii şi 

autorităţi publice din subordinea Guvernului sau a ministerelor finanţate 



integral de la bugetul de stat, cu încadrarea în procentul de 15% în limita 

căruia pot fi ocupate posturile vacante. Astfel, se autorizează Guvernul să 

aprobe ocuparea posturilor vacante din aceste instituţii, iar urmărirea 

încadrării în procentul de maximum 15% se realizează pe totalul posturilor 

vacante. 

A precizat că acesta a fost discutat de cele două comisii în şedinţe 

separate, acestea adoptând soluţii diferite. Astfel, în cadrul Comisiei 

pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic  

s-a decis adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat, iar 

în cadrul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială s-a hotărât adoptarea 

unei legi de respingere a ordonanţei de urgenţă. 

 Având în vedere cele prezentate, doamna preşedinte Sulfina Barbu a 

supus votului propunerea de adoptare a proiectului de lege în forma 

prezentată de Senat. 

În urma exprimării votului, membrii comisiilor reunite au hotărât, cu 

majoritate de voturi (13 voturi împotrivă), adoptarea proiectului de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2010 privind 

unele măsuri de ocupare a posturilor din sectorul bugetar, în forma 

prezentată. 

 

În ziua de 1 martie 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat a doua parte a lucrărilor în şedinţă comună cu 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, începând cu ora 

15.30.  

Comisiile au avut pe ordinea de zi un singur proiect, respectiv 

proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.132/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.132/1999 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare 

Profesională a Adulţilor – PLx 1/2011. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Cristian Dumitrescu, 

preşedintele Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 
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La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Andrei Kiraly – Secretar de Stat, Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului 

- d-l Simion Sever Hăncescu – preşedinte, Federaţia Sindicatelor Libere 

din Învăţământ „Spiru Haret” 

- d-l Tudor Spiridon – secretar general, Federaţia Sindicatelor 

Independente din Învăţământ „Spiru Haret” 

- d-l Mihai Pleniceanu – director, Federaţia Educaţiei Naţionale 

 

Din partea personalului tehnic de specilitate, proiectul de lege a fost 

prezentat de către domnul consilier Petru Andea, care a precizat că 

obiectul de reglementare se referă la modificarea şi completarea Legii 

nr.132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului 

Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, constând în măsuri pentru îndeplinirea atribuţiilor 

Consiliului Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor 

(CNCFPA) şi ale Unităţii Executive a Consiliului Naţional al Calificărilor şi al 

Formării Profesionale a Adulţilor (UECNCFPA), precum şi obligaţiile 

asumate de către cele două instituţii în proiectele strategice cu finanţare 

nerambursabilă din fonduri europene. 

Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a precizat că este a 

treia dezbatere privind acest proiect de lege.  

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a menţionat că, având în 

vedere că suntem prima Cameră sesizată şi există posibilitatea ca 

proiectul de lege să treacă tacit, ar trebui ca proiectul de lege fie să se 

aprobe, fie să se respingă. 

Doamna deputat Adriana Săftoiu a subliniat că în dezbaterile 

anterioare s-a stabilit că prezenţa domnului ministru Daniel Funeriu este 

absolut necesară pentru a clarifica numeroase probleme ridicate de 

conţinutul acestei ordonanţe de urgenţă. 

Domnul Secretar de Stat Andrei Kiraly a menţionat că este foarte 

important ca ordonanţa de urgenţă să fie aprobată deoarece va clarifica 

multe probleme financiar-contabile, unele aspecte legate de buget şi 
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patrimoniu, etc. Este o măsură tranzitorie care pregăteşte terenul pentru 

măsurile care se vor lua prin noua Lege a educaţiei naţionale. 

Domnul deputat Ion Cindrea a propus respingerea ordonanţei. 

Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a supus votului 

propunerea de respingere, care a întrunit 6 voturi pentru, 17 voturi 

împotrivă şi 4 abţineri. În consecinţă, propunerea de respingere nu a fost 

aprobată. 

Membrii Grupului parlamentar al PSD din cadrul Comisiei pentru 

muncă şi protecţie socială au părăsit sala de şedinţă, iar cvorumul nu a 

mai fost îndeplinit. În aceste condiţii, şedinţa a fost suspendată. 

 

În ziua de 2 martie 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 10.00, având următoarea 

ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.672/2002 

privind auditul public intern - PLx 31/2011 

2. Propunere legislativă pentru modificarea Normelor metodlogice de punere 

în aplicare a prevederilor art.III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind 

Codul fiscal şi alte măsuri financiar fiscale - Plx 39/2011 

3. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.111/1996 privind 

desfăşurarea în siguranţă, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, 

republicată - Plx 4/2011 

4. Propunere legislativă privind serviciile de îngrijire şi educare a copiilor 

pe timpul zilei - Plx 13/2011 

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii patronatelor 

nr.356/2001 - PLx 303/2010 

6. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.125/2005 pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2004 privind 

salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile 

sanitare publice din sectorul sanitar - Plx 627/2010 
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7. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.34/1998 privind acordarea 

unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate 

juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială - 

PLx 666/2010 

8. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă nr.28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie 

socială - Plx 671/2010 

9. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor - PLx 

696/2010 

10. Proiect de Lege pentru completarea art.60 alin.(1) din Legea 

nr.53/2003 – Codul Muncii - PLx 574/2010 

11. Propunere legislativă pentru completarea art.132 din Legea 

nr.53/2003 - Codul Muncii - Plx 689/2010 

12. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.53 din 24 ianuarie 

2003-Codul Muncii - Plx 789/2010. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Valentin Mocanu, Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale 

- d-l Adrian Lemeni, Secretar de Stat, Secretariatul de Stat pentru Culte 

- d-na Vajda Borbala, preşedinte C.N.C.A.N. 

- d-l Marcel Ghiţă, director general, Ministerul Finanţelor Publice 

- d-l Radu Minea, reprezentant Consiliul Economic şi Social. 

  

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.672/2002 

privind auditul public intern - PLx 31/2011 a fost prezentat de către 

doamna Lidia Vlădescu, consultant parlamentar, care a spus că acest prin 

proiectul de lege se introduc două modalităţi noi de organizare şi 

exercitare a activităţii de audit în entităţile publice locale de dimensiuni 
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reduse, şi anume asigurarea în comun a acestei activităţi de mai multe 

astfel de entităţi, una îndeplinind rol de organizator, sau realizarea 

activităţii de audit public intern pentru mai multe entităţi de către 

compartimente de audit constituite la nivelul structurilor asociative ale 

autorităţilor administraţiei publice locale care deţin statutul de utilitate 

publică sau care sunt de utilitate publică, în conformitate cu hotărârile 

consiliilor locale. 

Domnul Marcel Ghiţă, director general în cadrul Ministerului Finanţelor 

Publice, a mai precizat că acest proiect de lege este în concordanţă cu 

Standardele internaţionale de audit intern şi practica recunoscută în 

domeniu.  

Totodată, domnia sa a menţionat că asocierea entităţilor publice 

locale se va realiza pe zone limitrofe şi pe principalele căi de comunicaţie, 

iar în entităţile organizatoare/structurile asociative teritoriale vor fi 

dezvoltate structuri de audit la dimensiuni capabile să efectueze anual cel 

puţin 2-3 misiuni de audit public intern la nivelul standardelor 

profesionale, pentru fiecare entitate cuprinsă în acordurile de cooperare. 

Pentru implementarea în mod concret a sistemului de cooperare, 

proiectul de lege aduce, în principal, următoarele modificări şi completări: 

- definirea unor noi termeni care au legătură cu sistemul de 

cooperare; 

- introducerea conceptului de cooperare pentru exercitarea activităţii 

de audit public intern în entităţile publice locale, a cărui definire este 

în concordanţă cu Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 şi 

Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale; 

- completarea atribuţiilor Ministerului Finanţelor Publice, în vederea 

stabilirii cadrului metodologic privind sistemul de cooperare pentru 

exercitarea activităţii de audit public intern in entităţile publice 

locale, precum şi pentru îndrumarea şi monitorizarea acestora în 

organizarea acestei activităţi; 

- reglementări noi referitoare la modul de organizare a 

compartimentelor de audit în cadrul entităţilor publice locale 

organizatoare/structurilor asociative, dimensionarea acestor 
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compartimente, sistemul de repartizare al cheltuielilor, modul de 

elaborare a planurilor de audit public intern şi sistemul de raportare 

specific. 

De asemenea, domnul director general a ţinut să precizeze că, 

pentru implementarea sistemului de cooperare în vederea exercitării 

activităţii de audit public intern în entităţile publice locale de dimensiuni 

reduse, efortul financiar va fi mai mic faţă de varianta în care aceste 

entităţi şi-ar organiza, conform legii, compartimente proprii de audit public 

intern. 

O altă componentă a obiectului de reglementare se referă la 

extinderea competenţelor Ministerului Finanţelor Publice în exercitarea 

auditului intern la entităţile publice centrale, care gestionează un buget 

anual de până la 5.000.000 lei. Astfel, la entităţile publice centrale ai căror 

conducători sunt ordonatori principali de credite şi gestionează anual un 

buget de până la 5.000.000 de lei şi nu şi-au constituit un compartiment 

de audit public intern, activitatea de audit urmează să fie realizată de 

Ministerul Finanţelor Publice, prin Unitatea Centrală de Armonizare pentru 

Auditul Public Intern (UCAAPI), pe baza unor protocoale de colaborare. 

O altă modificare importantă adusă prin proiectul de lege se referă 

la înfiinţarea comitetelor de audit intern care vor contribui la creşterea 

eficienţei activităţii, în conformitate cu Standardul de audit intern 1110, la 

nivelul instituţiilor publice centrale. Prin implementarea acestor comitete 

de audit intern în entităţile publice centrale mari va creşte eficienţa 

activităţii structurilor de audit public intern şi contribuţia acestora la 

îmbunătăţirea activităţii în administraţia publică centrală. 

 Având în vedere cele prezentate, domnul preşedinte Victor Paul Dobre 

a propus plenului comisiei avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma 

prezentată. Supusă votului, propunerea a fost acceptată cu unanimitate de 

voturi. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea Normelor metodologice de 

punere în aplicare a prevederilor art.III din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 
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privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar fiscale - Plx 39/2011 a fost 

prezentată de către doamna Lidia Vlădescu, consultant parlamentar, care 

a precizat că această propunere legislativă are ca obiect abrogarea 

prevederilor art.7 şi 8 ale Anexei nr.2 la HG nr.791/2010. Prin această 

hotărâre a Guvernului se modifică şi se completează normele 

metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 şi se aprobă normele 

metodologice de aplicare a prevederilor art.III din OUG nr.58/2010. Prin 

aceste dispoziţii se stabileşte în sarcina persoanelor fizice care realizează 

venituri de natură profesională, obligaţia de a depune câte o declaraţie 

privind asigurarea în sistemul public de pensii, în sistemul asigurărilor 

pentru şomaj, respectiv de a încheia contracte de asigurare în sistemul de 

asigurări sociale de sănătate. 

Totodată, a precizat că, din punct de vedere tehnic legislativ, 

promovarea acestei iniţiative încalcă prevederile Legii nr.24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, prin 

care se precizează, la art.62, că dispoziţiile de modificare şi completare se 

încorporează de la data intrării în vigoare în actul normativ de bază, 

identificându-se cu acesta. În cazul de faţă, prin modificarea şi 

completarea la nivel de lege a unei hotărâri a Guvernului, ne aflăm în 

prezenţa a două acte de nivel diferit, care nu se pot contopi, întrucât se 

încalcă prevederile constituţionale privind ierarhia actelor normative. 

Intervenţiile legislative se pot face tot printr-un act normativ cu aceeaşi 

forţă juridică, pentru a se respecta principiul simetriei actelor normative. 

De asemenea, reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a 

precizat că normele metodologice de aplicare a prevederilor art.III din 

OUG nr.58/2010, inserate în cuprinsul anexei nr.2 la HG nr.791/2010 au 

fost abrogate prin intermediul prevederilor art.III alin.(4) din OUG 

nr.82/2010, iar soluţiile legislative ce se intenţionează a fi abrogate nu au 

mai fost preluate în cuprinsul altui act normativ. 

Având în vedere cele prezentate, domnul preşedinte Victor Paul Dobre 

a propus avizarea negativă a iniţiativei legislative. Supusă votului, 

propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 
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Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.111/1996 privind 

desfăşurarea în siguranţă, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, 

republicată - Plx 4/2011 a fost prezentată de către doamna Elena Anghel, 

consilier parlamentar, care a precizat că această propunere legislativă are 

ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.111/1996 în sensul ca 

autoritatea naţională competentă în domeniul nuclear, respectiv Comisia 

Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, instituţie publică de 

interes naţional, cu personalitate juridică, care în prezent se află în 

subordinea Guvernului şi este coordonată de primul-ministru, să se 

subordoneze Parlamentului, în vederea asigurării capabilităţii acestei 

instituţii pentru a-şi îndeplini atribuţiile stabilite prin lege. 

Doamna Vajda Borbala, preşedintele Comisiei Naţionale pentru 

Controlul Activităţilor Nucleare, a mai precizat că există o directivă 

europeană pe care România trebuie să o implementeze în cursul acestui an, 

care prevede că statele membre trebuie să asigure autorităţii de 

reglementare competente atribuţiile juridice, resursele umane şi financiare 

necesare pentru a-şi îndeplini obligaţiile cu privire la cadrul naţional, 

acordând prioritatea cuvenită securităţii nucleare. Prevederile acestei 

directive trebuie transpuse în legislaţia naţională până la 22 iulie 2011. 

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

invitaţii. 

Domnul deputat Cornel Ghiţă propune avizarea negativă a acestei 

propuneri legislative. 

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a supus votului propunerea de 

avizare negativă, aceasta fiind acceptată cu majoritate de voturi (8 voturi 

împotrivă). 

 

Referitor la propunerea legislativă privind serviciile de îngrijire şi 

educare a copiilor pe timpul zilei - Plx 13/2011, domnul preşedinte Victor 

Paul Dobre a precizat că această propunere legislativă a fost retrasă de 

către iniţiator, încetându-şi procedura legislativă. 
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Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

patronatelor nr.356/2001 - PLx 303/2010 a fost prezentat de către 

domnul Decebal Stănescu, expert parlamentar, care a precizat că acesta 

are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

patronatelor nr.356/2001, intervenţiile legislative vizând structurarea 

organizaţiilor patronale în raport de domeniul de activitate, precum şi 

modalităţile de constituire, înregistrare şi afiliere a acestora. 

 Domnul Secretar de Stat Valentin Mocanu a precizat că Guvernul nu 

susţine această iniţiativă legislativă. 

 Domnul deputat Iulian Vladu a precizat că partenerii sociali s-au 

întâlnit, s-a schiţat deja modificarea atât a legii patronatelor cât şi a legii 

sindicatelor. 

Domnul deputat Tinel Gheorghe a propus fie amânarea dezbaterilor 

şi discutarea propunerii legislative cu pachetul de legi care va veni de la 

Guvern, fie respingerea acestei iniţiative legislative. 

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre supune la vot prima 

propunere, de amânare a dezbaterilor, propunere care a fost acceptată de 

membrii comisiei cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă).  

 

Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.125/2005 pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2004 privind 

salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile 

sanitare publice din sectorul sanitar - Plx 627/2010 a fost prezentată de 

către doamna Sorina Szabo, expert parlamentar, care a precizat că 

această propunere legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

art.13 alin.(1) lit.c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.115/2004 

privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile 

sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările şi completările 

ulterioare, în sensul acordării unui spor de până la 25% din salariul de 

bază personalului de specialitate medico-sanitar şi auxiliar care îşi 

desfăşoară activitatea în cadrul Secţiei Clinice de Recuperare Cardiologie şi 

în cadrul Compartimentului de Reumatologie, activitate care solicită o 

încordare psihică foarte ridicată.  
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De asemenea, domnia sa a precizat că au fost sesizate cu 

dezbaterea pe fond a acestei iniţiative legislative două comisii, respectiv 

comisia noastră şi Comisia pentru sănătate şi familie. 

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a propus respingerea iniţiativei 

legislative, propunere acceptată de membrii comisiei cu unanimitate de 

voturi, urmând ca raportul comun să fie întocmit după finalizarea 

dezbaterilor şi în cadrul Comisiei pentru sănătate şi familie. 

 

Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.34/1998 privind 

acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate 

juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială - PLx 

666/2010 a fost prezentat de către doamna Sorina Szabo, expert 

parlamentar, care a precizat că acesta are ca obiect de reglementare 

modificarea Legii nr.34/1998 în sensul introducerii unei noi categorii de 

beneficiari ai legii, respectiv cultele religioase legal recunoscute în 

România şi, implicit, acordarea posibilităţii pentru acestea din urmă de a 

primi subvenţii în scopul înfiinţării şi administrării unor unităţi de asistenţă 

socială. 

Domnul deputat Kerekes Karoly a precizat că iniţiatorii nu mai susţin 

promovarea acestui act normativ în condiţiile adoptării unui proiect de 

lege în care se regăsesc soluţiile legislative preconizate, respectiv proiectul 

de Lege pentru stabilirea parteneriatului dintre stat şi biserică în domeniul 

asistenţei sociale, adoptat în şedinţa comună a Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială şi Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale din data de 22 februarie 2011. 

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a propus respingerea iniţiativei 

legislative, propunere acceptată de membrii comisiei cu unanimitate de 

voturi. 

 

Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă nr.28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie 

socială - Plx 671/2010 a fost prezentat de către doamna Elena Anghel, 

consilier parlamentar, care a precizat că această propunere legislativă are 
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ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.28/2009 în scopul prelungirii valabilităţii măsurilor de 

protecţie socială prevăzute pentru anul 2009 şi pentru anii 2010 – 2012. 

Domnul Secretar de Stat Valentin Mocanu a precizat că aplicarea 

prevederilor acestei iniţiative legislative ar genera implicaţii deosebite atât 

asupra bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, 

cât şi asupra bugetului asigurărilor pentru şomaj. Totodată, iniţiatorii nu 

respectă dispoziţiile art.15 alin.(1) din Legea nr.500/2002 privind finanţele 

publice, cu privire la menţionarea sursei de finanţare necesare pentru 

acoperirea minusului de venituri sau creşterea cheltuielilor. 

De asemenea, domnia sa a dorit să precizeze că în cursul anului 

2010 Guvernul a adoptat Ordonanţa de urgenţă nr.4/2010, potrivit căreia 

angajatorul suportă numai plata indemnizaţiei de 75% din salariul de 

bază, corespunzător locului de muncă ocupat, prevăzută la art.53 alin.(1) 

din Codul muncii, întrucât aceste indemnizaţii, plătite din fondul de salarii 

pe durata întreruperii temporare a activităţii angajatorului, nu sunt incluse 

în veniturile salariale şi nu sunt impozabile, în înţelesul impozitului pe 

venit prevăzut de Codul fiscal. 

Perioada pentru care salariaţii ale căror contracte individuale de 

muncă sunt suspendate şi angajatorii acestor salariaţi sunt scutiţi de plata 

contribuţiilor de asigurări sociale, datorate potrivit legii, constituie stagiu 

de cotizare fără plata contribuţiei. 

În finalul discuţiilor, domnul preşedinte Victor Paul Dobre a supus 

votului adoptarea iniţiativei legislative, aceasta întrunind 8 voturi pentru, 

restul împotrivă. Urmare acestui vot, propunerea legislativă a fost 

respinsă.  

 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor - PLx 

696/2010 a fost prezentat de către doamna Lidia Vlădescu, consultant 

parlamentar, care a precizat că acest proiect de lege are ca obiect de 

reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, în scopul 
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completării cadrului legal în ceea ce priveşte realizarea şi desfăşurarea 

programelor de formare profesională atât în limba română cât şi în limbile 

minorităţilor naţionale sau o limbă de circulaţie internaţională. 

De asemenea, a menţionat că Departamentul legislativ din Camera 

Deputaţilor a transmis o notă cu observaţii tehnico-legislative. Aceste 

observaţii au fost preluate ca amendamente, însuşite de către domnul 

deputat Pal Arpad. Supuse votului, amendamentele au fost acceptate cu 

unanimitate de voturi. 

Supus votului per ansamblu, cu amendamentele acceptate, propiectul 

de lege a fost adoptat în forma prezentată în raport, cu unanimitate de 

voturi. 

 

Proiectul de Lege pentru completarea art.60 alin.(1) din Legea 

nr.53/2003 – Codul Muncii - PLx 574/2010 a fost prezentat de către 

doamna Monica Rallu Curta, expert parlamentar, care a precizat că prin 

acest proiect de lege se prevede completarea alin. (1) al art.60, cu o nouă 

literă, lit.j), în sensul includerii concediului paternal, acordat în temeiul 

Legii nr.210/1999, între situaţiile pe durata cărora nu poate fi dispusă 

concedierea. 

Domnul deputat Iulian Vladu a propus respingerea iniţiativei 

legislative, iar domnul deputat Gheorghe Tinel a solicitat amânarea 

dezbaterilor până la adoptarea noilor modificări aduse Codului muncii. De 

asemenea, domnia sa a sugerat că soluţiile propuse pot fi preluate ca 

amendamente la proiectul de modificare a Codului muncii. 

Supusă votului, propunerea de amânare a întrunit doar 4 voturi 

pentru. Supusă votului, propunerea de respingere a iniţiativei legislative a 

fost acceptată, cu majoritate de voturi (un vot împotrivă şi 3 abţineri). 

 

Propunerea legislativă pentru completarea art.132 din Legea 

nr.53/2003 - Codul Muncii - Plx 689/2010 a fost prezentată de doamna 

Monica Rallu Curta, expert parlamentar, care a precizat că obiectul de 

reglementare se referă la completarea art.132 cu două noi alineate, 

alin.(6) şi (7), în scopul acordării unui spor de 200% din salariul de bază 
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pentru salariaţii care lucrează sâmbăta şi duminica la supermarketuri şi, 

respectiv, reglementarea sancţionării nerespectării normei mai sus 

amintite prin închiderea supermarketurilor în zilele de sâmbătă şi 

duminică, prin hotărâri ale unităţilor administrativ-teritoriale de pe raza 

cărora se află acestea. 

În cadrul discuţiilor s-a propus respingerea iniţiativei legislative. 

Supusă votului, propunerea de respingere a fost acceptată, cu majoritate 

de voturi (un vot împotrivă şi 3 abţineri). 

 

Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.53 din 24 ianuarie 

2003 - Codul Muncii - Plx 789/2010, a fost prezentată de doamna Monica 

Rallu Curta, expert parlamentar, care a precizat că obiectul de 

reglementare se referă la modificarea şi completarea Codului Muncii, în 

sensul instituirii unor noi cazuri de încetare a contractului individual de 

muncă, precum şi modificării dispoziţiilor privind timpul de muncă, cel de 

odihnă şi răspunderea contravenţională. În acest, se propune: 

- modificarea art.56 lit.a), pentru a se prevede în mod expres faptul 

că în cazul decesului persoanei fizice, care a avut calitatea de angajator, 

contractul respectiv încetează de drept; 

- completarea art.56 cu lit.a1), pentru încetarea de drept a 

contractelor individuale de muncă când angajatorul este radiat la registrul 

comerţului; 

- modificarea art.110 alin.(1), în sensul precizării perioadei de 

repaus, respectiv 48 ore; 

- modificarea art.276 alin.(1) în sensul introducerii unei noi sancţiuni 

pentru angajatorii care nu respectă prevederile art.116 (amendă de la 400 

lei la 2.000 lei), prevederi ce fac vorbire despre obligaţia de a ţine 

evidenţa exactă a orelor de muncă prestate. 

 Iniţiatorii menţionează că aceste intervenţii legislative au avut în 

vedere corelarea dispoziţiilor actualului cod al muncii cu Directiva 

nr.93/104/CEE. 
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În cadrul discuţiilor s-a propus respingerea iniţiativei legislative. 

Supusă votului, propunerea de respingere a fost acceptată, cu majoritate 

de voturi (un vot împotrivă şi 3 abţineri). 

 

În ziua de 3 martie 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 10.00, având pe ordinea 

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

comisiei. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (30), în zilele de 1 şi 2 

martie 2011 au absentat domnul deputat Ioan Nelu Botiş (grup 

parlamentar PD-L), domnul deputat Ioan Narcis Chisăliţă (grup 

parlamentar PSD), domnul deputat Dorel Covaci (grup parlamentar PSD). 

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

Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Ioan Nelu Botiş (grup 

parlamentar PDL) 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, Lucian 

Nicolae Bode, Mariana Câmpeanu, Ileana Cristina Dumitrache, Mircea 

Duşa, Florian Daniel Geantă, Tinel Gheorghe, Cornel Ghiţă, Ludovic Orban, 

Pál Árpád, Cristina-Ancuţa Pocora, Cosmin Mihai Popescu, Dan-Mircea 

Popescu, Vasile-Silviu Prigoană, Nini Săpunaru, Marian Sârbu, Mihaela 

Stoica, Aurelia Vasile, Gelu Vişan, Samoil Vîlcu, Iulian Vladu, Gheorghe 

Hogea. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (30), în ziua de 3 martie 

2011 au absentat domnul deputat Ioan Nelu Botiş (grup parlamentar  

PD-L), domnul deputat Ioan Narcis Chisăliţă (grup parlamentar PSD), 

domnul deputat Dorel Covaci (grup parlamentar PSD) şi domnul deputat 

Mircea Duşa (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 PDL) 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, Lucian 

Nicolae Bode, Mariana Câmpeanu, Ileana Cristina Dumitrache, Florian 

Daniel Geantă, Tinel Gheorghe, Cornel Ghiţă, Ludovic Orban, Pál Árpád, 

Cristina-Ancuţa Pocora, Cosmin Mihai Popescu, Dan-Mircea Popescu, 

Vasile-Silviu Prigoană, Nini Săpunaru, Marian Sârbu, Mihaela Stoica, 

Aurelia Vasile, Gelu Vişan, Samoil Vîlcu, Iulian Vladu, Gheorghe Hogea. 

 

  

  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Victor Paul Dobre    Adrian Solomon 

 

 

 

 

 

Întocmit, 
Expert parlamentar Decebal Stănescu 
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