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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

PROCES-VERBAL 

al şedinţei Comisiei din 8 aprilie 2010 

 

 

În ziua de 8 aprilie 2010, Comisia pentru muncă şi protecţie 

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

ordine de zi: 

1. Întâlnire cu reprezentanţi ai MAN, MAI, SRI, STS, SPP şi SIE 

2. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 

privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către 

regimurile instaurate în România cu începere de la 6 martie 1945 din 

motive etnice - PLx 457/2009 

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

nr.69/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii - PLx 495/2009 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză 

tehnică judiciară şi extrajudiciară - Plx 98/2010. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

 

 

 



La întâlnirea membrilor comisiei cu reprezentanţi ai ministerelor 

apărării şi internelor şi ai serviciilor speciale, au participat: 

- din partea Ministerului Apărării Naţionale 

1. Mihai Vasile-Ozunu – Secretar de Stat 

2. Gl.bg. Maria Lupu – Director general, Direcţia Financiar Contabilă 

3. Col. Dragoş Lucan – preşedinte, Casa de Pensii a MAN 

- din partea Ministerului Administraţiei şi Internelor 

1. Chestor şef Nicolae Chesnoiu – Director General, Direcţia Generală 

Financiară 

2. Chestor Ilie Călăraşu – Director Adjunct, Direcţia Generală 

Financiară 

- din partea Serviciului Român de Informaţii 

1. Gl.bg. George Viorel Voinescu – Adjunct al Directorului SRI 

2. Gl.bg. Dorel Scornea – Director General, Direcţia Generală 

Financiară 

3. Col. Eugen Iorga – Director 

- din partea Servicului de Informaţii Externe - Col. Lucian Penciu, Director 

Economic 

- din partea Serviciului de Protecţie şi Pază - Gl.bg. Ion Costea, Director 

Economic 

- din partea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale 

1. Gl.bg. Marcel Opriş - Director General al STS 

2. Gl.bg. Costică Jipa - Director, Direcţia Financiar Contabilă. 

 

În cadrul întâlnirii, au fost prezentate membrilor comisiei punctele 

de vedere ale instituţiilor mai sus menţionate faţă de legea privind 

sistemul unitar de pensii publice. Au fost prezentate, de asemenea, cazuri 

concrete lucrate în cadrul simulărilor făcute potrivit programului de la 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi problemele apărute în 

urma acestor recalculări. 

Totodată, s-a făcut o prezentare generală a situaţiei pensionarilor 

proveniţi din cadrul acestor instituţii şi au fost depuse amendamente la 

proiectul de lege mai sus menţionat. 
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Membrii comisiei au fost de acord că aceste categorii profesionale 

reprezintă o categorie aparte, cu un statut aparte, precum şi cu interdicţii 

pe care alte categorii nu le au în viaţa activă şi vor avea în vedere 

amendamentele propuse în cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege.  

 

La dezbaterea proiectelor aflate la punctele 2, 3 şi 4 pe ordinea de zi 

au participat ca invitaţi:  

- d-na Ioana Hanganu-Cucu – consilier, Ministerul Finanţelor 

Publice 

- d-na Corina Raicu – consilier, Ministerul Sănătăţii 

- d-l George Miclăuş – consilier, Ministerul Justiţiei. 

 

Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 

nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de 

către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 martie 1945 din 

motive etnice - PLx 457/2009, a fost prezentat de domnul preşedinte 

Victor Paul Dobre, care a menţionat că asupra acestui proiect membrii 

comisiei s-au pronunţat printr-un raport de adoptare cu amendamente. De 

asemenea, domnia sa a precizat că proiectul a fost retrimis comisiei de la 

plen, urmând să întocmim un raport suplimentar. 

În urma discuţiilor, membrii comisiei au hotărât, cu o abţinere,  

menţinerea soluţiei iniţiale, de aprobare a proiectului de lege cu 

amendamente, exprimată în raportul anterior depus în data de 9 martie 

2010. 

 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.69/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii - PLx 495/2009 are ca obiect de 

reglementare modificarea condiţiilor pentru ocuparea funcţiei de manager 

al spitalului, completarea cauzelor pentru încetarea contractului de 

management şi introducerea posibilităţii pentru managerii spitalelor, care 

au pregătire medicală, de a desfăşura şi activităţi medicale. 
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Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a precizat că proiectul îl 

dezbatem pe fond în comun cu Comisia pentru sănătate şi familie. Cele 

două comisii s-au pronunţat asupra lui, întocmind un raport de adoptare 

cu amendamente. În plenul Camerei s-a hotărât retrimiterea la comisii 

pentru raport suplimentar. 

În cursul dezbaterilor pe articole s-a formulat un amendament, care 

a fost însuşit de membrii comisiei. Astfel, se propune întocmirea unui 

raport de înlocuire, cu amendamente. Propunerea este acceptată cu 

unanimitate de voturi, urmând ca raportul comun de înlocuire să fie 

întocmit după dezbatere şi în cadrul Comisiei pentru sănătate şi familie. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică 

judiciară şi extrajudiciară - Plx 98/2010 a fost prezentată de Lidia 

Vlădescu, consultant parlamentar. 

În cadrul discuţiilor au luat cuvântul membrii comisiei, iar în urma 

finalizării dezbaterilor, s-a propus acordarea unui aviz negativ. Cu 

unanimitate de voturi, propunerea de avizare negativă a fost acceptată. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (20), în ziua de 8 aprilie 

2010 au fost prezenţi la lucrări toţi deputaţii: 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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