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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 10, 11 şi 12 noiembrie 2009 

 

 

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

socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 14.00, având următoarea 

ordine de zi: 

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

nr.57/2009 pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim 

garantat - PLx 450/2009 (fond) 

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

nr.85/2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor 

disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a 

restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, 

companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, 

precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate 

autorităţilor administraţiei publice locale - PLx 517/2009 (fond) 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.68 alin.1 

din LEGE nr.53 din 24 ianuarie 2003 Codul muncii - Plx 532/2009 

(fond) 

4. Proiectul Legii Poliţiei Locale - PLx 534/2009 (avizare) 

5. Propunere legislativă privind Poliţia Locală - Plx 555/2009 (avizare) 



6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 

privind organizarea şi funcţionarea rezidenţiatului - PLx 541/2009 

(avizare) 

7. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

- PLx 544/2009 (avizare) 

8. Proiect de Lege pentru completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal 

- PLx 547/2009 (avizare) 

9. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.514/2003 privind 

exercitarea şi funcţionarea profesiei de consilier juridic, cu modificările 

şi completările ulterioare - Plx 553/2009 (avizare). 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

• d-na Mariana Nedelcu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale  

• d-l chestor principal Dan Fătuloiu – Secretar de Stat, Ministerul 

Administraţiei şi Internelor  

• d-l Sorin Găman – director general adjunct, Ministerul Economiei 

• d-l Ion Gogoescu – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice. 

 

 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2009 pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind 

venitul minim garantat - PLx 450/2009 a fost prezentat de doamna 

Adriana Breazu, expert parlamentar, care a precizat că asupra acestui 

proiect de lege comisia a întocmit un raport de adoptare, în forma 

prezentată, depus în data de 19 octombrie 2009. În şedinţa Camerei 

Deputaţilor din 29 octombrie 2009, s-a hotărât retrimiterea la comisie a 

proiectului, în vederea unei analize suplimentare. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2009 pentru modificarea Legii 

nr.416/2001 privind venitul minim garantat, prin care se urmăreşte  
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majorarea cu 15% a venitului minim garantat şi asigurarea fondurilor 

necesare pentru plata ajutorului social din bugetele locale, integral din 

sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat. 

În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei cât şi 

invitaţii. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, menţinerea soluţiei iniţiale, de adoptare a 

proiectului de lege în forma prezentată, exprimată în raportul depus cu nr. 

507 în data de 19 octombrie 2009. 

 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.85/2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor 

disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a 

restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, 

companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, 

precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate 

autorităţilor administraţiei publice locale - PLx 517/2009 a fost prezentat 

de doamna Adriana Breazu, expert parlamentar, care a precizat că 

proiectul de lege a fost adoptat tacit de Senat, în condiţiile articolului 115 

alineatul (5) teza a III-a din Constituţia României, republicată. 

 Proiectul are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.85/2009 prin care se modifică Ordonanţa de 

urgenţă  a Guvernului  nr.116/2006  privind protecţia socială acordată 

persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a 

restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, 

companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, 

precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate 

autorităţilor administraţiei publice locale, în sensul prelungirii termenului 

până la care se pot efectua concedieri colective, la 31 decembrie 2012, 

pentru societăţile prevăzute în anexa la ordonanţă, în condiţiile în care 

aceste societăţi prezintă un program de restructurare sau reorganizare.  
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În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei cât şi 

invitaţii. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată. 

 

 Proiectul Legii Poliţiei Locale - PLx 534/2009 a fost prezentat de 

doamna Lidia Vlădescu, consultant parlamentar, care a precizat că 

obiectul de reglementare îl reprezintă înfiinţarea Poliţiei Locale, organizată 

ca un compartiment funcţional în aparatul de specialitate al primarului sau 

ca instituţie publică de interes local cu personalitate juridică, prin 

reorganizarea Poliţiei Comunitare. Atribuţiile noii structuri sunt 

semnificativ mai ample decât cele ale Poliţiei Comunitare, fiind prevăzute 

noi domenii de competenţă, pe lânge cele deja în vigoare, în special în 

domeniul siguranţei rutiere şi ordinii publice. 

 În cursul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei cât şi 

invitaţii.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi (un vot împotrivă), avizarea favorabilă a proiectului 

de lege în forma prezentată de Senat.  

 

 Propunerea legislativă privind Poliţia Locală - Plx 555/2009 a fost 

prezentată de doamna Lidia Vlădescu, consultant parlamentar, care a 

precizat că obiectul de reglementare al iniţiativei legislative este acelaşi cu 

cel al proiectului de lege discutat anterior.  

În cadrul discuţiilor s-a propus acordarea unui aviz negativ, pentru a 

evita paralelismul legislativ. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea negativă a propunerii legislative. 

 

 Celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi au fost amânate pentru 

şedinţa următoare. 
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În ziua de 11 noiembrie 2009, Comisia pentru muncă şi protecţie 

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

de zi proiectele amânate în şedinţa anterioară. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

• d-na Camelia Cărbunaru – director, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale  

• d-na Anca Ciocoiu – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice 

• d-na Gabriela Tudose – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice 

• d-na Adina Dragomir – director, Comisia de Supraveghere a Sistemului 

de Pensii Private 

• d-na Daniela Teodor – director, Comisia de Supraveghere a Sistemului 

de Pensii Private. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.68 

alin.1 din LEGE nr.53 din 24 ianuarie 2003 Codul muncii - Plx 532/2009, a 

fost prezentată de doamna Monica Rallu Curta, expert parlamentar, care a 

precizat că iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

părţii introductive a alin.(1) al art.68 din Legea nr. 53/2003 - Codul 

muncii, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul măririi 

perioadei în care angajatorul poate recurge la concedierea colectivă a 

salariaţilor, din unul sau mai multe motive care nu ţin de persoana 

salariatului, de la 30 de zile, cât este în prezent, la 90 de zile. 

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

invitaţii.  

În finalul dezbaterilor, s-a propus respingerea iniţiativei legislative. 

Supusă votului, propunerea a fost acceptată cu majoritate de voturi (o 

abţinere), motivele regăsindu-se în raportul comisiei. 
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 Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative - PLx 544/2009 a fost prezentat de doamna Sorina Szabo, 

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 

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

propunerea de avizare favorabilă a fost acceptată. Totodată, membrii 

comisiei au hotărât ca în aviz să fie menţionate două observaţii, în 

vederea corectării unor erori materiale: 

- la articolul I, corectarea punctului 2 după cum urmează:  

“2. La articolul 4, după litera f) de la alineatul 16 se introduce o 

nouă literă, lit.g), cu următorul cuprins”; 

- la articolul V, corectarea punctului 17 după cum urmează: 

“17. La articolul 13, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea 

următorul cuprins”. 

 

 Proiectul de Lege pentru completarea Legii 571/2003 privind Codul 

fiscal - PLx 547/2009 a fost prezentat de doamna Adriana Breazu, expert 

parlamentar, care a precizat că iniţiativa legislativă are ca obiect de 

reglementare completarea art.26 din Legea nr.448/2006 privind protecţia 

şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, interveţia legislativă 

urmărind ca persoanele vârstnice cu handicap grav sau accentuat să 

beneficieze de scutire de la plata impozitului pe veniturile din pensii. 

 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 Senat. Cu unanimitate de voturi, 

propunerea de avizare favorabilă a fost acceptată.  

 

 Celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi au fost amânate pentru 

şedinţa următoare. 

 

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

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

de zi proiectele amânate în şedinţele anterioare. 
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Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei, iar la dezbateri nu au participat invitaţi. 

 Cele două proiecte aflate pe ordinea de zi, respectiv proiectul de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind 

organizarea şi funcţionarea rezidenţiatului - PLx 541/2009 şi propunerea 

legislativă pentru modificarea Legii nr.514/2003 privind exercitarea şi 

funcţionarea profesiei de consilier juridic, cu modificările şi completările 

ulterioare - Plx 553/2009 au fost amânate, la solicitarea membrilor 

comisiei, întrucât la dezbateri nu au participat reprezentanţii ministerelor 

invitaţi. Propunerea de amânare a fost aceptată cu unanimitate de voturi. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (20), în zilele de 10, 11 şi 

12 noiembrie 2009 au fost prezenţi la lucrări toţi membrii 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 – membri. 

 

  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

Victor Paul Dobre    Adrian Solomon 

 

 
 
 
 
 
 
Şef serviciu,  
Consilier parlamentar Elena Mesaroş 

 Întocmit, 
 Consultant parlamentar Lidia Ana Vlădescu 
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