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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 

PROCES  VERBAL 

al şedinţelor comisiei din 3, 4 şi 5 februarie 2009 

 

În ziua de 3 februarie 2009 la lucrările comisiei au fost prezenţi 18 

deputaţi, lipsind domnul deputat Marian Sârbu (grup parlamentar 

PSD+PC) – ministru. 

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

Botiş Ioan-Nelu şi Ioan Cindrea – vicepreşedinţi, Adrian Solomon şi Károly 

Kerekes – secretari, Maria Eugenia Barna, Claudia Boghicevici, Ioan Narcis 

Chisăliţă, Dorel Covaci, Ioan Damian, Florian Daniel Geantă, Cornel Ghiţă, 

Titi Holban, Cristina Ancuţa Pocora, Dan Mircea Popescu, Vasile Silviu 

Prigoană, Nini Săpunaru, Iulian Vladu – membri. 

 

Lucrările sedinţei au fost conduse de către domnul deputat Victor 

Paul Dobre, preşedintele comisiei. 

Comisia a aprobat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de 

zi: 

1. Prezentarea priorităţilor legislative ale Ministerului Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale de către domnul Marius Lazăr, Secretar de Stat în 

cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale; 

2. Prezentarea punctului de vedere al Ministerului Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale asupra proiectelor de acte normative aflate pe 

agenda de lucru a comisiei (domnul Marius Lazăr, Secretar de Stat); 

3. Stabilirea proiectelor de acte normative ce se vor dezbate cu prioritate 

în cadrul comisiei. 



 

La dezbateri a participat ca invitat d-l Marius Lazăr, Secretar de Stat 

în cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 

 

 După o scurtă prezentare a domniei sale, Marius Lazăr prezintă cele 

2 mari priorităţi: 1. Adoptarea legii salarizării bugetarilor şi a personalului 

contractual - termen luna mai 2009 şi 2. Modificarea Legii nr.19/2000 - 

termen decembrie 2009. 

 Domnia sa precizează că se lucrează deja pe grupuri de lucru, 

împreună cu organizaţiile pensionarilor şi partenerii sociali. Se lucrează şi 

la modificarea altor proiecte de legi, cum ar fi: 

- proiectul de modificare a Legii 202/2006 lege privind organizarea 

şi funcţionarea A.N.O.F.M. - termen aprilie 2009; 

- proiectul de modificare a Legii de formare profesională continuă -

termen mai 2009; 

- proiectul de modificare a Legii migraţiei forţei de muncă;  

- proiectul de modificare a Legii sindicatelor - termen decembrie 

2009; 

- proiectul de modificare a Legii nr.130/1996 privind contractul 

colectiv de muncă - termen decembrie 2009; 

- proiectul de modificare a Legii nr.217/2003 privind combaterea şi 

prevenirea violenţei în familie; 

- înfiinţarea observatorului social; 

- înfiinţarea serviciilor pentru îngrijirea copiilor pe timpul zilei; 

- ratificarea convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi; 

- ratificarea convenţiei privind protecţia copiilor; 

- ratificarea tratatului între România şi Bulgaria; 

 Referitor la cele prezentate, domnii deputaţi au dorit să pună 

întrebări. 

 Domnul deputat Ioan Botiş a întrebat în ce măsură se doreşte a se 

reorganiza A.N.O.F.M. şi care sunt punctele la care se intervine pe Legea 

nr.76/2002. 
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 Domnul Marius Lazăr a răspuns că de proiectul de lege privind 

reorganizarea A.N.O.F.M. se ocupă domnul Secretar de Stat Dumitru 

Cornoiu. 

 Domnul deputat Ioan Botiş a solicitat punerea la dispoziţia comisiei 

a calendarului propus. 

 Domnul deputat Kerekes Karoly a întrebat când se va introduce 

pensia minimă. 

 Domnul Marius Lazăr a spus că există o formă de proiect la nivelul 

ministerului care propune completarea pensiei până la 350 lei. 

 Domnul deputat Dan Mircea Popescu a menţionat că sunt 

aproximativ 1.000.000 de pensionari în plată. A mai adăugat că există 

până în prezent peste 90 de modificări ale Legii nr.19/2000 şi şi-a 

manifestat interesul faţă de modificarea Legii nr.130/1996. De asemenea, 

a dorit să afle dacă aici intră şi modificarea Legii C.E.S.-ului. 

 Domnul Marius Lazăr a răspuns că se modifică regulamentul de 

funcţionare a C.E.S.-ului şi că se discută ideea ca din acesta să facă parte 

şi organizaţiile de pensionari. 

 Domnul deputat Silviu Prigoană a cerut date statistice asupra 

mortalităţii şi natalităţii în România. A mai întrebat dacă au fost cuprinse 

şi ajutoare sociale pentru persoane cu handicap şi dacă persoanele cu 

handicap vor intra în Legea pensiilor sau vor rămâne tot pe lege specială. 

 Domnul Marius Lazăr a răspuns că problema pusă de domnul 

deputat Silviu Prigoană este legitimă şi trebuie discutată şi la nivel de 

minister. 

 Domnul deputat Dan Mircea Popescu a precizat că activitatea 

comisiei se împarte în legiferare şi control şi că are rugămintea ca la 

lucrările comisiei, o dată la 2 săptămâni, să fie invitaţi şi preşedinţii de 

agenţii pentru a prezenta programele şi a răspunde întrebărilor referitoare 

la domeniul fiecărei agenţii. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a propus ca primii invitaţi să 

fie reprezentanţii A.N.O.F.M. A mai întrebat dacă la Agenţia pentru 

Prestaţii Sociale se păstrează aceeaşi structură şi dacă devine 

operaţională. 
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 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a propus încheierea şedinţei şi  

adăugarea pe ordinea de zi din ziua următoare a încă 3 avize. 

 

În ziua de 4 februarie 2009 la lucrările comisiei au fost prezenţi 18 

deputaţi, lipsind domnul deputat Marian Sârbu (grup parlamentar 

PSD+PC) – ministru. 

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

Botiş Ioan-Nelu şi Ioan Cindrea – vicepreşedinţi, Adrian Solomon şi Károly 

Kerekes – secretari, Maria Eugenia Barna, Claudia Boghicevici, Ioan Narcis 

Chisăliţă, Dorel Covaci, Ioan Damian, Florian Daniel Geantă, Cornel Ghiţă, 

Titi Holban, Cristina Ancuţa Pocora, Dan Mircea Popescu, Vasile Silviu 

Prigoană, Nini Săpunaru, Iulian Vladu – membri. 

 

 Lucrările sedinţei au fost conduse de către domnul deputat Victor 

Paul Dobre, preşedintele comisiei. 

 Comisia a aprobat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de 

zi: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale 

- Plx 101/2007 

2. Propunere legislativă pentru completarea art.77 din Legea 

nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 

asigurări sociale - Plx 806/2007 

3. Propunere legislativă pentru modificarea art.3 alin.(1) din Legea nr. 

61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată - Plx 

837/2007 

4. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea 

nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată - Plx 

88/2008 

5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 

asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare - Plx 

89/2008 
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6. Propunere legislativă pentru modificarea art.I al Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.19/2007 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public şi alte 

drepturi de asigurări sociale - Plx 101/2008 

7. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind 

recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au 

efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului 

Muncii în perioada 1950 – 1961 - Plx 191/2008 

8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Decretului-

Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor 

persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere 

de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori 

constituite în prizonieri - Plx 192/2008 

9. Propunere legislativă privind salariul minim brut pe ţară lunar, 

garantat în plată - Plx 198/2008 

10. Propunere legislativă pentru completarea art.80 alin.(1) din Legea 

nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 

asigurări sociale - Plx 256/2008 

11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea în vederea 

creşterii copilului - Plx 283/2008 

 Precizăm că aceste propuneri legislative au fost dezbătute pe fond în 

legislatura precedentă şi au fost retrimise de plenul Camerei Deputaţilor 

spre reexaminare în vederea întocmirii unui raport suplimentar. 

 

 AVIZARE (în procedură de urgenţă) 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.153/2008 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.360/2002 privind Statutul poliţistului – Plx 6/2009  

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.167/2008 pentru modificarea Legii nr.128/1997 

privind Statutul personalului didactic, referitoare la normarea 
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activităţilor didactice şi de cercetare din învăţământul universitar de 

masterat şi din învăţământul universitar de doctorat – Plx 8/2009 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2008 pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative din domeniul justiţiei – Plx 14/2009. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

 d-l Marius Lazăr – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale 

 d-na Georgeta Jugănaru – director, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale 

 d-na Cecilia Sebe – consilier, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale 

 d-l Ion Gibescu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale 

 d-na Mihaela Grecu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale 

 d-l Ovidiu Macovei - şef birou, Ministerul Administraţiei şi Internelor 

 d-na Alina Bica - Secretar de Stat, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor 

Cetăţeneşti 

 d-na Nicoleta Miclăuş – consilier, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor 

Cetăţeneşti 

 d-na Oana Badea - Secretar de Stat, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 

Inovării 

 

 Dezbaterile au început cu proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.153/2008 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului – Plx 6/2009, 

care a fost prezentat de către d-l Ovidiu Macovei, şef birou M.A.I. 

Domnul deputat Ioan Cindrea a precizat că ar trebui ca la fiecare 

proiect să avem punctul de vedere al noului Guvern, iar la avizare să nu 

intrăm pe text. 
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Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a propus să nu se intre în 

detalii şi să se dea un aviz favorabil. Propunerea a fost acceptată cu 

unanimitate de voturi. 

În continuare a fost dezbătut proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2008 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative din domeniul justiţiei – Plx 14/2009, 

care a fost prezentat de d-na Alina Bica, Secretar de Stat la Ministerul 

Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti. 

Aceasta a prezentat motivele pentru care a fost necesară elaborarea 

acestei ordonanţe şi a prezentat cele 5 acte normative care sunt 

modificate şi modificările efectuate. Guvernul susţine Ordonanţa de 

urgenţă. 

Domnul preşedinte Paul Victor Dobre a întrebat dacă sunt intervenţii 

sau întrebări. Propune  să se dea un aviz favorabil. 

Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 În continuare d-l preşedinte Paul Victor Dobre propune dezbaterea 

propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.116/2002 

privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale - Pl-x 

101/28.02.2007, care a fost prezentată de către d-na Adriana Breazu, 

expert parlamentar. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea unor 

măsuri de prevenire a marginalizării sociale pentru tinerii proveniţi din 

centrele de plasament care au împlinit vârsta de 18 ani, în sensul facilitării 

accesului la un loc de muncă, la o locuinţă, la educaţie, având în vedere 

implicarea redusă a autorităţilor administraţiei publice locale cu atribuţii în 

aceste domenii. 

 Domnul preşedinte Paul Victor Dobre a întrebat dacă iniţiatorii sunt 

prezenţi. 

 D-na deputat Cristina Ancuţa Pocora şi d-nii deputaţi Ioan Cindrea şi 

Ioan-Nelu Botiş au solicitat menţinerea punctului de vedere al vechiului 

Guvern şi anume de respingere. 
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Domnul preşedinte Victor Paul Dobre supune plenului comisiei 

menţinerea soluţiei adoptate în raportul iniţial, de respingere a iniţiativei 

legislative. Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a propus dezbaterea propunerii 

legislative pentru completarea art.77 din Legea nr.19/2000 privind 

sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale - Plx 

806/2007. Aceasta a fost prezentată de către d-na Elena Anghel, consilier 

parlamentar. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 

art.77 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte 

drepturi sociale, cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât şi 

pentru asiguraţii prevăzuţi la art.42, care au desfăşurat activităţi încadrate 

de lege în grupa a II-a – condiţii deosebite de muncă, aşa cum este 

pentru asiguraţii prevăzuţi la art.43 şi la art.47 din lege, reducerea vârstei 

de pensionare să conducă la reducerea corespunzătoare a stagiului de 

cotizare. 

Domnul deputat Dan Mircea Popescu, în calitate de iniţiator, a spus 

că, având în vedere proiectele noului Guvern de schimbare a Legii 

nr.19/2000, este de acord cu respingerea propusă în raportul iniţial al 

comisiei.  

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre supune plenului comisiei 

menţinerea soluţiei adoptate în raportul iniţial, de respingere a iniţiativei 

legislative. Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

În continuare, d-l preşedinte Victor Paul Dobre supune dezbaterilor 

propunerea legislativă pentru modificarea art.3 alin.(1) din Legea 

nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată - Plx 

837/03.12.2007, care este prezentată de către d-na Adriana Breazu, 

expert parlamentar. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

art.3 alin.(1) din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât 

cuantumul alocaţiei de stat să fie de 200 lei pentru toţi copiii, fără a se 

mai face distincţie în funcţie de vârsta acestora. 
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Domnul deputat Kerekes Karoly susţine propunerea legislativă. 

Doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora insistă să avem un punct de 

vedere oficial al noului Guvern. 

Domnul deputat Ioan Cindrea spune că trebuie să demonstrăm 

responsabilitate şi că nu există fonduri. 

Domnul deputat Ioan-Nelu Botiş insistă să avem un punct de vedere 

oficial al Ministerului Finanţelor Publice. 

Domnul deputat Silviu Prigoană spune că acest cuantum este foarte 

mic şi cere o situaţie cu numărul de copii care primesc această alocaţie. 

Propune un aviz favorabil, dar cu mărirea acestui cuantum. 

Domnul deputat Cornel Ghiţă precizează că nu susţine această 

propunere legislativă.  

Domnul deputat Dan Mircea Popescu consideră că trebuie găsită o 

rezolvare în timp şi că trebuie respinsă pentru moment această 

propunere. 

Domnul deputat Ioan-Nelu Botiş insistă pe cererea de date concrete 

de la Ministerului Finanţelor Publice privind fondurile necesare. 

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre propune amânarea pentru 

două săptămâni a propunerii legislative pentru a se solicita punctul de 

vedere al Ministerului Finanţelor Publice. Propunerile au fost acceptate cu 

unanimitate de voturi. 

S-a trecut în continuare la discutarea proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.167/2008 pentru 

modificarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, 

referitoare la normarea activităţilor didactice şi de cercetare din 

învăţământul universitar de masterat şi din învăţământul universitar de 

doctorat – Plx 8/2009. Acest proiect de Lege a fost prezentat de d-na 

Oana Badea, Secretar de Stat în Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. 

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a propus să se dea un aviz 

favorabil. Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

În continuare, domnul preşedinte Victor Paul Dobre supune 

dezbaterilor propunerea legislativă pentru modificarea alin. (1) al art. 3 

din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată - 
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Plx 88/2008, care a fost prezentată de către d-na Adriana Breazu, expert 

parlamentar. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.3 

alin.(1) din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, în sensul 

majorării cuantumului acestei prestaţii sociale la valoarea de 50 lei. 

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre propune amânarea pentru 

două săptămâni a propunerii legislative pentru a se solicita punctul de 

vedere al Ministerului Finanţelor Publice. Propunerea a fost acceptată cu 

unanimitate de voturi. 

S-a trecut în continuare la discutarea propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de 

pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările 

ulterioare - Pl-x 89/2008, care a fost prezentată de către d-na Monica 

Rallu Curta, expert parlamentar. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte 

drepturi de asigurări sociale, în sensul dublării, începând cu anul 2008, a 

numărului de bilete de odihnă şi tratament balnear acordate asiguraţilor 

din sistemul public de pensii, prelungirea duratei tratamentului balnear la 

30 de zile, precum şi crearea posibilităţii ca, la cererea asiguratului, 

tratamentul balnear ce urmează a fi efectuat în cadrul programului 

individual de recuperare să poată fi efectuat cumulat sau defalcat. 

Doamna Georgeta Jugănaru, director în cadrul Ministerului Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale, spune că ministerul nu susţine promovarea 

acestei propuneri legislative. 

Doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora propune ca MMFPS să 

colaboreze cu Ministerul Sănătăţii în acordarea acestor bilete de 

tratament, pentru evitarea aglomeraţiei de la ghişeele direcţiilor de muncă 

teritoriale. 

Domnul deputat Silviu Prigoană propune respingerea tuturor 

propunerilor legislative de modificare a Legii nr.19/2000, având în vedere 

proiectele noului Guvern de modificare a acestei legi. 
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Domnul preşedinte Paul Victor Dobre precizează că acest lucru nu se 

poate face în bloc, întrucât există nişte proceduri parlamentare care 

trebuie urmate.  

Totodată, domnia sa propune plenului comisiei menţinerea soluţiei 

adoptate în raportul iniţial, de respingere a iniţiativei legislative. 

Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre, fiind solicitat să participe la o 

altă şedinţă, a predat conducerea lucrărilor domnului vicepreşedinte Ioan 

Cindrea. 

S-a trecut în continuare la discutarea propunerii legislative pentru 

modificarea art.I al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2007 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public 

şi alte drepturi de asigurări sociale - Plx 101/2008. Aceasta a fost 

prezentată de doamna Sorina Szabo, expert parlamentar. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

alin.(3) al art.161 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii 

şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările 

ulterioare, având drept scop prelungirea datei până la care se aplică 

prevederile ce reglementează modul de calculare a pensiei pentru 

perioadele pentru care în carnetul de muncă nu sunt înregistrate 

drepturile salariale, iar asiguratul nu poate prezenta acte doveditoare, de 

la 31 decembrie 1962 la 31 decembrie 1967.  

Doamna director Georgeta Jugănaru spune că MMFPS nu susţine 

promovarea acestei propuneri legislative deoarece propunerea de 

recalculare a pensiilor de asigurări sociale prin valorificarea salariului 

mediu pentru perioada 31.12.1962 – 31.12.1967 nu poate fi susţinută 

întrucât unităţile angajatoare aveau obligaţia de a opera înregistrări în 

carnetele de muncă. Astfel, culpa angajatorilor nu poate fi susţinută şi 

acoperită printr-o legislaţie care ar angaja cheltuieli suplimentare de la 

bugetul asigurărilor sociale de stat. 

Domnul deputat Adrian Solomon propune amânarea, considerând că 

propunerea legislativă este corectă şi justificată pe fond, domnia sa 
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apreciind că trebuie cerut şi punctul de vedere al Ministerului Finanţelor 

Publice. 

Propunerea de amânare cu două săptămâni, în vederea solicitării 

unui punct de vedere de la Ministerul Finanţelor Publice, a fost supusă la 

vot de domnul vicepreşedinte, fiind acceptată cu unanimitate de voturi. 

În continuare, d-l vicepreşedinte Ioan Cindrea supune dezbaterilor 

propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind 

recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat 

stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 

1950 – 1961 - Plx 191/2008, care a fost prezentată de către doamna 

Monica Rallu Curta, expert parlamentar. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare atât 

modificarea cât şi completarea Legii nr.309/2002, în sensul acordării mai 

multor drepturi şi facilităţi persoanelor beneficiare ale legii mai sus 

menţionate, şi anume: 

 majorarea cuantumului indemnizaţiei lunare la 4 lei de la 2,35 lei 

cât este în prezent; 

 scutirea de impozit pentru o singură locuinţă; 

 scutire la abonamentul de telefon în reţeaua Romtelecom; 

 călătorie gratuită pe mijloacele de transport în comun cu trenul, 

auto sau naval; 

 acordarea unui sejur anual de 18 zile de tratament într-o staţiune 

balneo-climaterică. 

Doamna director Georgeta Jugănaru spune că MMFPS nu susţine 

promovarea acestei propuneri legislative. 

Domnul deputat Ioan-Nelu Botiş propune respingerea iniţiativei 

legislative. Drept urmare, domnul vicepreşedinte Ioan Cindrea supune 

votului menţinerea soluţiei din raportul iniţial, de respingere a iniţiativei 

legislative. Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

În continuare, domnul vicepreşedinte Ioan Cindrea supune 

dezbaterilor propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor 

persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 
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martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în 

prizonieri - Plx 192/2008, care este prezentată de către doamna Monica 

Rallu Curta, expert parlamentar. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

art.3 alin.(3) din Decretul-Lege nr.118/1990, în sensul actualizării 

indemnizaţiilor acordate beneficiarilor acestui act normativ, concomitent 

cu majorarea punctului de pensie sau odată cu indexările aplicate pensiilor 

şi celorlalte drepturi de asigurări sociale de stat, cu acelaşi procent. 

Doamna director Georgeta Jugănaru spune că MMFPS nu susţine 

promovarea acestei propuneri legislative. 

Domnul deputat Adrian Solomon propune respingerea propunerii 

legislative. 

Domnul vicepreşedinte Ioan Cindrea supune votului menţinerea 

soluţiei din raportul iniţial, de respingere a iniţiativei legislative. 

Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

În continuare d-l vicepreşedinte Ioan Cindrea supune discuţiilor 

propunerea legislativă privind salariul minim brut pe ţară lunar, garantat 

în plată - Plx 198/2008, care este prezentată de către doamna Adriana 

Breazu, expert parlamentar. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare stabilirea 

salariului minim brut pe ţară lunar, garantat în plată, în funcţie de coşul 

minim de cosum lunar pentru o persoană. 

Domnul Ion Gibescu, director în cadrul Ministerului Muncii, Familiei 

şi Protecţiei Sociale, a spus că ponderea salariului minim este de 50% şi 

este regăsit în salariul mediu, propunerea de modificare nefiind necesară. 

Domnul deputat Dan Mircea Popescu a spus că s-a ajuns la o soluţie 

de mijloc în cursul anului 2008 şi propune respingerea propunerii 

legislative. 

Doamna deputat Maria Eugenia Barna pune problema importanţei 

stabilirii coşului minim de consum. 

Domnul deputat Ioan Cindrea, în calitate de iniţiator, propune 

plenului comisiei menţinerea soluţiei din raportul iniţial, de respingere a 
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propunerii legislative. Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de 

voturi. 

S-a trecut în continuare la discutarea propunerii legislative pentru 

completarea art.80 alin.(1) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public 

de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale - Plx 256/2008, care a fost 

prezentată de către domnul Decebal Stănescu, expert parlamentar. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 

art.80 din Legea nr.19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, cu 

un alineat nou, care prevede că persoanele asigurate care au desfăşurat 

activitate în condiţii speciale de muncă prevăzute de legislaţia în vigoare, 

cât şi cele care şi-au desfăşurat activitatea în grupele de muncă stabilite 

de legislaţia anterioară datei de 1 aprilie 2001, beneficiază de majorări ale 

punctajelor realizate în perioada respectivă cu 50% sau 25%, în funcţie de 

grupele ori condiţiile în care şi-au desfăşurat activitatea, respectiv grupa I 

sau a II-a de muncă potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001 şi 

condiţii de muncă speciale sau deosebite, conform legislaţiei în vigoare. 

Doamna director Georgeta Jugănaru spune că MMFPS nu susţine 

promovarea acestei propuneri legislative. 

Urmare acestei discuţii, domnul vicepreşedinte Ioan Cindrea 

propune menţinerea soluţiei din raportul iniţial, de respingere a iniţiativei 

legislative. Propunerea a fost supusă la vot şi a fost acceptată cu 

unanimitate de voturi. 

În continuare, au loc dezbateri asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.148/2005 privind susţinerea în vederea creşterii copilului - Plx 

283/2008, care este prezentată de către doamna Lidia Vlădescu, 

consultant parlamentar. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.148/2005, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr.7/2007, astfel încât: 

- de prevederile acesteia să beneficieze şi bunicii copilului, pe linie maternă 

sau paternă; 
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- prevederile ordonanţei să se aplice şi persoanelor care au născut înainte de 

31 decembrie 2005, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de aceasta; 

- angajatorul să fie obligat să asigure programe de integrare şi perfecţionare 

profesională pentru persoanele care au beneficiat de concediu şi 

indemnizaţie pentru creşterea copilului, la revenirea acestora în activitate. 

Doamna director Mihaela Grecu spune că MMFPS nu susţine 

promovarea acestei propuneri legislative. 

Domnul vicepreşedinte Ioan Cindrea propune menţinerea soluţiei din 

raportul iniţial, de respingere a iniţiativei legislative. Propunerea a fost supusă 

votului şi a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

În ziua de 5 februarie 2009, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

şi-a desfăşurat lucrările între orele 9.00 – 12.00, având pe ordinea de zi studiu 

individual asupra proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei din 

săptămâna 9-13 februarie 2009. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, lipsind Marian Sârbu 

(grup parlamentar PSD+PC) – ministru. 

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

Botiş Ioan-Nelu şi Ioan Cindrea – vicepreşedinţi, Adrian Solomon şi Károly 

Kerekes – secretari, Maria Eugenia Barna, Claudia Boghicevici, Ioan Narcis 

Chisăliţă, Dorel Covaci, Ioan Damian, Florian Daniel Geantă, Cornel Ghiţă, Titi 

Holban, Cristina Ancuţa Pocora, Dan Mircea Popescu, Vasile Silviu Prigoană, 

Nini Săpunaru, Iulian Vladu – membri. 

 

  Preşedinte,     Secretar, 
Paul Victor Dobre    Kerekes Karoly 

 

 

 
 
Şef serviciu, 
Consilier Elena Mesaroş 

Întocmit, 
Expert Decebal Stănescu 
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