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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 

 

 

PROCES  VERBAL 

al şedinţelor comisiei din 10, 11 şi 12 martie 2009 
 

 

În ziua de 10 martie 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, 

Ioan-Nelu Botiş 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: 

FOND 

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

nr.118/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative în 

vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi de asistenţă 

socială şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată 

- PLx 21/2009 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.226 din 

2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale - Plx 

85/2009 

3. Propunere legislativă pentru modificarea Anexei nr.1, pct.C din Legea 

nr.138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar 

din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă 



naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil 

din aceste instituţii - Plx 79/2009 

4. Propunere legislativă privind salarizarea bugetarilor - Plx 80/2009 

5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

Urgenţă nr.187 din 20 decembrie 2001 privind creşterile salariale ce se 

vor acorda în anul 2002 personalului din sectorul bugetar - Plx 81/2009 

6. Propunere legislativă privind gratuitatea la transportul în comun pentru 

pensionari - Plx 82/2009 

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordinului 

nr.14/2007 al secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru 

Protecţia Drepturilor Copilului pentru aprobarea Standardelor minime 

obligatorii privind Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă 

independentă şi a ghidului metodologic de implantare a acestor 

standarde - Plx 83/2009 

8. Propunere legislativă privind instituirea celei de-a 13-a pensii - Plx 

84/2009 

9. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.134 din Legea 

nr.53/2003 - Codul muncii - Plx 86/2009 

10. Propunere legislativă privind modificarea alineatului (1) al articolului 

134 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii - Plx 87/2009 

11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

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

sociale - Plx 88/2009 

12. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.1 din Ordonanţa 

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

vederea creşterii copilului - Plx 89/2009 

13. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 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 95/2009 

14. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.139/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative în 

vederea organizării Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale - PLx 

115/2009 

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

nr.140/2008 pentru modificarea art.3 alin.(1) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.45/2008 privind unele măsuri pentru întărirea 

capacităţii administrative a României în vederea îndeplinirii obligaţiilor 
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ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene - PLx 

116/2009. 

   

AVIZARE  

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

nr.92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager 

public - PLx 666/2008. 

 

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 Mihaela Grecu - director, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale 

 d-na Ileana Savu – preşedinte, Agenţia Naţională pentru Protecţia 

Drepturilor Copilului 

 d-l Andras Szakal – preşedinte, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. 

 

 Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.118/2008 privind modificarea şi 

completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre 

nivelul unor drepturi de asistenţă socială şi nivelul salariului de bază minim 

brut pe ţară garantat în plată - PLx 21/2009. 

 Doamna Sorina Szabo, expert parlamentar, a prezentat proiectul de 

lege, precizând că are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

unor acte normative din domeniul social, în scopul stabilirii unui alt mod de 

calcul al unor drepturi de asistenţă socială, care se acordau în funcţie de 

nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a dat cuvântul doamnei Mihaela 

Grecu, director în Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, care a spus 

că ministerul susţine aprobarea acestui proiect de lege. 

 Reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale au 

prezentat comisiei un amendament, însuşit de către domnii deputaţi Dan 

Mircea Popescu şi Ioan Cindrea.  

 Supus votului, amendamentul a fost acceptat cu unanimitate de 

voturi. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a supus textul ordonanţei 

dezbaterilor pe articole. În urma finalizării discuţiilor, domnia sa a propus 
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aprobarea proiectului de lege cu amendamente, propunere ce a fost 

acceptată cu unanimitate de voturi. Amendamentele se regăsesc în raportul 

comisiei. 

 

 Propunerea legislativă privind salarizarea bugetarilor - Plx 80/2009 a 

fost prezentată de către doamna consilier Elena Mesaroş, şef serviciu, care a 

precizat că aceasta are ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri 

privind salarizarea bugetarilor, având ca scop, potrivit expunerii de motive, 

elaborarea unei legislaţii unitare în ceea ce priveşte salarizarea bugetarilor, 

ţinând cont de discrepanţele dintre nivelul veniturilor diferitelor categorii de 

salariaţi plătiţi din bani publici (ex. magistraţi, procurori, etc.). 

 Totodată, domnia sa precizează că au fost învestite două comisii cu 

dezbaterea pe fond a acestei propuneri legislative, respectiv Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru administraţie publică, 

amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. De asemenea, a menţionat că 

Guvernul României nu a transmis un punct de vedere, nici în cursul anului 

2008, nici în cursul anului 2009, deşi acesta a fost solicitat. 

 Domnul Marius Lazăr, Secretar de Stat în Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale, a spus că ministerul nu susţine promovarea acestei 

iniţiative legislative. 

 Domnul deputat Florian Daniel Geantă a propus respingerea iniţiativei 

legislative, deoarece este în lucru legea unitară de salarizare a bugetarilor. 

Totodată, domnia sa a precizat că forma iniţiatorilor nu respectă normele de 

tehnică legislativă instituite prin Legea nr.24/2000, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, unele prevederi fiind formulate în 

termeni de declaraţie politică şi nu ca text de lege. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre supune votului comisiei 

propunerea de respingere, aceasta fiind acceptată cu unanimitate de voturi. 

Raportul preliminar va fi trimis Comisiei pentru administraţie publică, 

amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

 Totodată, domnia sa propune ca proiectele de acte normative care nu 

au punct de vedere de la Guvern, să nu fie trecute pe ordinea de zi până 

când nu avem un asemenea material. Doamna consilier Elena Mesaroş 

precizează că Biroul Permanent stabileşte un termen pentru depunerea 

raportului, pe care comisiile sesizate în fond trebuie să îl respecte. De 

asemenea, precizează că acest punct de vedere este trimis, de regulă, 

primei Camere sesizate, la cererea acesteia, respectiv, în acest caz, 

Senatului. 
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 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre propune întocmirea unei adrese 

către Biroul Permanent, prin care să solicităm ca termenul de depunere a 

rapoartelor să fie mai lung.  

 Totodată, domnia sa consideră că, deoarece trebuie să solicităm 

Guvernului punctul de vedere în scris, s-ar putea să ne aflăm în situaţia de a 

depăşi termenele stabilite iniţial, având nevoie, pentru finalizarea raportului, 

de cel puţin două săptămâni în plus faţă de termenul stabilit până acum de 

către Biroul Permanent. 

 Domnul deputat Kerekes Karoly menţionează că punctele de vedere se 

aprobă în şedinţa Guvernului, care are loc o dată pe săptămână şi sigur vom 

avea nevoie de cel puţin 2 săptămâni pentru a intra în posesia punctului de 

vedere. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre supune votului propunerea de a 

solicita Biroului Permanent un termen mai lung pentru depunerea 

rapoartelor. Propunerea este acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.140/2008 pentru modificarea art.3 alin.(1) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.45/2008 privind unele măsuri pentru întărirea 

capacităţii administrative a României în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi 

revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene - Plx 116/2009, a 

fost prezentat de către domnul Andras Szakal, preşedintele Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor Publici, care a spus că agenţia susţine aprobarea 

acestui proiect de lege în forma prezentată. 

 Doamna Adriana Breazu, expert parlamentar, a precizat că proiectul 

de lege are ca obiect de reglementare modificarea alin.(1) al art.3 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.45/2008, în sensul ca textul să facă 

trimitere la prevederile H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi 

completările ulterioare, deoarece H.G. nr.1209/2003 la care textul făcea 

referire, a fost abrogată. 

 Totodată, domnia sa precizează că au fost învestite cu dezbaterea pe 

fond două comisii, respectiv Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic. 

 Domnul Ioan Cindrea a propus adoptarea proiectului de lege în forma 

prezentată. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre supune votului comisiei 

propunerea de adoptare, fiind acceptată cu unanimitate de voturi. Raportul 
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preliminar va fi trimis Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de Urgenţă nr.187 din 20 decembrie 2001 privind creşterile salariale ce se 

vor acorda în anul 2002 personalului din sectorul bugetar - Plx 81/2009 a 

fost prezentată de către doamna consilier Elena Mesaroş, şef serviciu, care a 

precizat că propunerea legislativă are ca obiect de reglementare  modificarea 

art.9 din Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.187/2001, aprobată cu 

modificări prin Legea nr.342/2002, în sensul ca promovarea personalului să 

nu mai fie condiţionată de vacantarea unui post. 

 Domnul deputat Ioan Cindrea propune respingerea iniţiativei 

legislative întrucât atât prevederile actului normativ de bază supus 

intervenţiei legislative, respectiv O.U.G. nr.187/2001 cât şi cele ale legii ei 

de aprobare, s-au aplicat şi consumat în anul 2002. O.U.G. nr.187/2001 este 

un act normativ cu aplicabilitate determinată (act normativ temporar), 

creşterile salariale având ca perioadă de referinţă numai anul 2002. Regimul 

juridic al acestui tip de act normativ este reglementat de art.66 din Legea 

nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative. 

 Totodată, doamna consilier Elena Mesaroş precizează că modificarea 

art.9 din O.U.G. nr.187/2001 nu mai poate fi efectuată acum, deoarece o 

asemenea intervenţie este lipsită de consecinţe juridice. 

 Având în vedere cele prezentate, domnul preşedinte Victor Paul Dobre 

supune votului propunerea de respingere, aceasta fiind acceptată cu 

unanimitate de voturi. 

 

Propunerea legislativă privind gratuitatea la transportul în comun 

pentru pensionari - Plx 82/2009 a fost prezentată de către doamna consilier 

Elena Anghel, care a precizat că obiectul de reglementare il reprezintă 

asigurarea gratuităţii transportului în comun pentru pensionari, 

preconizându-se ca 50% din aceste gratuităţi la transportul în comun să se 

asigure de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale, iar diferenţa de 50% să se asigure din bugetele locale, de 

către consiliile locale. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre propune plenului comisiei 

respingerea propunerii legislative. Supusă votului, propunerea de respingere 

a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 
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 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordinului 

nr.14/2007 al secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 

Drepturilor Copilului pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii 

privind Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi a 

ghidului metodologic de implementare a acestor standarde - Plx 83/2009 a 

fost prezentată de către domnul Decebal Stănescu, expert parlamentar. 

 Doamna Ileana Savu, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru 

Protecţia Drepturilor Copilului, precizează că Ordinul nr.14/2007 

reglementează modalitatea de organizare şi furnizare a serviciilor de formare 

a deprinderilor de viaţă independentă pentru tinerii care se află în serviciile 

de tip rezidenţial în vederea integrării lor socio-profesionale şi nu are ca 

domeniu de reglementare problematica copiilor cu handicap. 

 Domnul vicepreşedinte Ioan Cindrea menţionează că prin promovarea 

acestei iniţiative legislative se încalcă prevederile art.60 din Legea 

nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin care se 

precizează 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 unui 

ordin, ne aflăm în prezenţa a două acte de nivel diferit, care nu se pot 

contopi, întrucât se încalcă prevederile constituţionale privind ierarhia actelor 

normative. 

 Având în vedere cele expuse, domnul preşedinte Victor Paul Dobre 

propune respingerea iniţiativei legislative. Supusă votului, propunerea a fost 

acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă privind instituirea celei de-a 13-a pensii - Plx 

84/2009 a fost prezentată de către domnul Decebal Stănescu, expert 

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

reglementare instituirea celei de-a 13-a pensii pentru persoanele care au 

calitatea de pensionar în actualul sistem public de pensii, în fostul sistem al 

asigurărilor sociale de stat sau în fostul sistem al asigurărilor sociale pentru 

agricultori. Se preconizează ca plata celei de-a 13-a pensii să se facă anual, 

în luna decembrie, în cuantum egal cu cel al pensiei aflate în plată şi 

împreună cu drepturile de pensii. 

 Domnul Marius Lazăr, Secretar de Stat la Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale a spus că ministerul nu susţine în acest moment  această 

iniţiativă legislativă. 
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 Domnul vicepreşedinte Ioan Cindrea propune amânarea dezbaterilor 

cu o săptămână şi solicitarea unui punct de vedere de la Ministerul 

Finanţelor Publice. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre supune votului comisiei 

propunerea de amânare, însă cu două săptămâni, pentru a avea timp să se 

solicite punctul de vedere de la Ministerul Finanţelor Publice, propunere ce a 

fost adoptată în unanimitate. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.226 

din 2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale - Plx 

85/2009 a fost prezentată de către doamna consilier Elena Anghel, care a 

precizat că propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 

anexei nr.2 la Legea nr.226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în 

condiţii speciale, în sensul introducerii în anexă a Societăţii Comerciale 

STITOM SA Tomeşti. 

 Domnul deputat Kerekes Karoly menţionează că în conformitate cu 

prevederile art.20 alin.(1) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de 

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

ulterioare, locurile de muncă încadrate în condiţii speciale, în vederea 

pensionării, sunt stabilite expres şi limitativ. Alin.(2) al aceluiaşi articol 

precizează că se mai pot încadra în condiţii speciale şi alte locuri de muncă, 

dar numai prin lege.  

 Totodată, potrivit prevederilor alin.(3) din acelaşi articol, metodologia 

şi criteriile de încadrare a locurilor de muncă în condiţii speciale se stabilesc 

prin hotărâre a Guvernului, pe baza propunerii comune a Ministerului Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerului Sănătăţii şi Casei Naţionale de 

Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale.  

 Astfel, a fost emisă H.G. nr.1025/2003 privind metodologia şi criteriile 

de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiţii speciale, modificată 

şi completată. Rezultatele aplicării acestei hotărâri a Guvernului au fost 

transpuse în Legea nr.226/2006.  

 În acest context, anexele la Legea nr.226/2006 prevăd în mod expres 

care sunt unităţile şi activităţile care beneficiază de încadrare în condiţii 

speciale de muncă. Acordarea acestui beneficiu şi altor unităţi decât cele 

expres şi limitativ enumerate se poate face numai cu respectarea 

prevederilor H.G. nr.1025/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Domnul Secretar de Stat Marius Lazăr, menţionează că atât Legea 

securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006 – care transpune Directiva-

cadru 89/391/CEE – cât şi cele 19 hotărâri de Guvern care transpun 
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directivele specifice din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, nu mai 

prevăd altfel de condiţii de muncă decât cele normale, pentru a fi în 

concordanţă cu directiva comunitară.  

 Având în vedere cele expuse, domnul preşedinte Victor Paul Dobre 

propune respingerea iniţiativei legislative. Propunerea a fost acceptată cu 

unanimitate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.134 din Legea 

nr.53/2003 - Codul muncii - Plx 86/2009 s-a discutat împreună cu 

propunerea legislativă privind modificarea alineatului (1) al articolului 134 

din Legea nr.53/2003 - Codul muncii - Plx 87/2009. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a dat cuvântul doamnei Lidia 

Vlădescu, consultant parlamentar, care a precizat că propunerile legislative 

au ca obiect de reglementare modificarea şi completarea alin.(1) al art.134 

din Legea nr.53/2003 – Codul muncii.  

 Astfel, prin iniţiativa legislativă cu nr. Plx 86/2009 se propune 

introducerea unor prevederi noi, în sensul declarării ca zile de sărbătoare 

legală a zilei de 9 mai – Ziua Independenţei României, Ziua victoriei 

împotriva fascismului şi Ziua Europei, a zilei de 15 august – Ziua sărbătoririi 

Adormirii Maicii Domnului şi a zilei de 16 august – Ziua românilor de 

pretutindeni. 

 Prin iniţiativa legislativă cu nr.Plx 87/2009 se propune modificarea şi 

completarea alin.(1) al art.134 din Codul muncii în sensul declarării ca zile 

de sărbătoare legală, pe lângă cele în vigoare, a următoarelor zile: 8 martie 

– Ziua Internaţională a Femeii, a treia zi de Paşti, 2 mai – Ziua Tineretului, a 

treia zi de Crăciun, precum şi câte 3 zile pentru pentru fiecare dintre cele 

două sărbători religioase anuale declarate astfel de cultele religioase 

recunoscute. 

 Domnul Secretar de Stat Marius Lazăr precizează că Ministerul Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale nu susţine promovarea acestor iniţiative, şi 

pentru faptul că o parte din prevederi au fost soluţionate prin Legea 

nr.202/2008. 

 Totodată, Adormirea Maicii Domnului este sărbătoare religioasă cu 

dată fixă, existând două zile diferite în calendarul ortodox pentru a o 

sărbători, respectiv pe 15 august de creştinii ortodocşi şi pe 29 august de 

creştinii ortodocşi de rit vechi, fiind reglementată deja, în Legea 

nr.202/2008, acordarea de zi liberă pentru această sărbătoare, fără a se 

preciza însă şi data din calendar. 
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 Domnii deputaţi Ioan Nelu Botiş, Kerekes Karoly şi Adrian Solomon 

propun respingerea celor două iniţiative legislative. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre propune întocmirea unui singur 

raport, în conformitate cu prevederile art.68 alin.(1) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor. 

 Supuse votului, cele două propuneri au fost acceptate în unanimitate. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

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

sociale - Plx 88/2009 a fost prezentată de către doamna consilier Elena 

Anghel, care a precizat că propunerea legislativă are ca obiect de 

reglementare modificarea şi completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul 

public de pensii şi alte drepturi sociale, în sensul creşterii valorii punctului de 

pensie, care să reprezinte 45% din salariul mediu pe economie, începând cu 

data de 1 iunie 2008, faţă de prevederea iniţială din lege care stabilea ca 

acest cuantum să se aplice de la data de 1 ianuarie 2009. 

 Domnul deputat Ioan Cindrea propune respingerea, deoarece punctul 

de pensie deja reprezintă 45% din salariul mediu pe economie. 

 Domnul deputat Kerekes Karoly a propus un amendament care, supus 

votului, a obţinut 6 voturi pentru, 7 voturi împotrivă şi 2 abţineri, fiind 

respins. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a supus votului comisiei  

propunerea de respingere a iniţiativei legislative, propunere ce a fost 

acceptată cu majoritate de voturi, înregistrându-se 5 voturi împotrivă şi 2 

abţineri. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.1 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei 

în vederea creşterii copilului - Plx 89/2009 a fost prezentată de către 

doamna Sorina Szabo, expert parlamentar, care a precizat că obiectul de 

reglementare se referă la modificarea alin.(1) al art.1 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.148/2005, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr.7/2007, în sensul modificării cuantumului indemnizaţiei lunare 

acordate pe perioada concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până 

la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani. 

 Autorii iniţiativei legislative propun acordarea indemnizaţiei mai sus 

menţionate în cuantum de 600 de lei şi persoanelor care în ultimele 12 luni 

anterioare naşterii copilului nu au realizat venituri profesionale supuse 
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impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal cu modificările şi completările ulterioare. 

 Doamna Mihaela Grecu, director în Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale, a spus că ministerul nu susţine această iniţiativă 

legislativă. 

 Domnul deputat Ioan Nelu Botiş propune amânarea dezbaterilor şi 

solicitarea unui punct de vedere de la Ministerul Finanţelor Publice. 

 Doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora a dorit să afle care este 

programul pe care Guvernul îl are în vedere pentru mamele care vor intra în 

şomaj şi care nu vor mai putea să plătească contribuţiile. 

 Domnul Secretar de Stat Marius Lazăr a precizat că ministerul caută 

cea mai bună soluţie pentru ca mamele să nu sufere de pe urma acestui 

lucru.  

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre supune votului comisiei 

propunerea de amânare cu două săptămâni, propunere acceptată cu 

majoritate de voturi, înregistrându-se 2 abţineri. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 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 95/2009 a fost prezentată de către 

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

de reglementare se referă la extinderea prevederilor Legii nr.309/2002 şi 

asupra persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul unităţilor de 

muncă aflate în subordinea unor ministere, în principal Ministerul Forţelor 

Armate, fapt pentru care iniţiatorii vizează şi modificarea titlului legii. 

 Domnul deputat Dan Mircea Popescu apreciază că ar trebui să se 

înceteze cu aceste acte reparatorii, în special cu cele prevăzute în propuneri 

cu acelaşi obiect de reglementare ca al iniţiativei supusă dezbaterilor. 

 Domnia sa precizează că prevederile Legii nr.309/2002 vizează 

acordarea unor drepturi specifice cu titlul de măsuri reparatorii, în 

exclusivitate, acelei categorii de persoane care, în perioada 1950-1961, au 

fost considerate “tineri prisos de contingent” şi au efectuat stagiul militar 

prin muncă prestată în cadrul detaşamentelor de muncă ale Serviciului 

Muncii, pe criterii de selectare şi în condiţii de muncă discriminatorii şi 

înjositoare.  Legiuitorul a acordat unele drepturi persoanelor respective ca o 

recompensă, atât materială, cât şi morală, pentru condiţiile în care acestea 

au fost obligate să-şi efectueze stagiul militar. Direcţia Generală a Serviciului 
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Muncii a fost organizată în baza unor principii proprii de funcţionare, în 

subordinea Ministerului Construcţiilor şi nu a Ministerului Apărării Naţionale. 

 Domnia sa insistă pe faptul că deosebirea esenţială dintre persoanele 

care au efectuat stagiul militar în cadrul DGSM şi cele care l-au efectuat în 

unităţile militare este dată de statutul fiecărei categorii şi nu de activitatea în 

sine, desfăşurată în perioada respectivă. Cei care au făcut parte din a doua 

categorie, au purtat uniforme militare, făcând parte din unităţi militare, au 

îndeplinit planul pregătirii de luptă, au depus jurământul şi şi-au satisfăcut 

serviciul militar conform Constituţiei din acea vreme. Înaintările în grad în 

cadrul DGSM erau aprobate de directorul instituţiei, acestea nefiind 

recunoscute de Ministerul Forţelor Armate, în timp ce militarii în termen erau 

avansaţi în grad, conform reglementărilor în vigoare la acea dată. 

 Totodată, domnia sa apreciază că aplicarea prevederilor Legii 

nr.309/2002 şi persoanelor care şi-au efectuat stagiul militar obligatoriu în 

unităţi militare doar în perioada 1950-1961 ar conduce la un tratament 

discriminatoriu atât în rândul militarilor care au fost încadraţi în structuri cu 

misiuni de luptă şi instrucţie, cât şi în cazul celor care executau şi lucrări în 

economia naţională până în anul 1990.  

 Lărgirea ariei beneficiarilor legii invocate ar extinde măsurile 

reparatorii pentru toate persoanele care au efectuat serviciul militar 

obligatoriu, o îndatorire fundamentală, cu suportarea privaţiunilor specifice 

serviciului militar obligatoriu din acea vreme, şi care nu presupune o 

reparaţie.  

 Doamna Georgeta Jugănaru, director în cadrul Ministerului Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale, precizează că extinderea prevederilor legii şi 

asupra altor categorii de beneficiari determină influenţe financiare care, în 

conformitate cu dispoziţiile art.15 din Legea nr.500/2002 privind finanţele 

publice şi cu cele ale art.138 alin.(5) din Constituţia României, trebuie 

prevăzute de către iniţiator prin identificarea surselor de finanţare, ceea ce 

nu s-a întâmplat. În urma unei analize estimative efectuată de Ministerul 

Apărării Naţionale, numărul beneficiarilor s-ar ridica la 800.000, ceea ce ar 

implica un efort financiar de cel puţin 120 milioane lei pe an, luându-se în 

calcul la stabilirea indemnizaţiei lunare doar o medie de 6 luni de stagiu 

militar, efort financiar care nu poate fi suportat de către bugetul de stat 

consolidat. 

 Ţinând cont de cele expuse, domnul preşedinte Victor Paul Dobre 

propune plenului comisiei respingerea iniţiativei legislative. Propunerea a 

fost acceptată cu majoritate de voturi, înregistrându-se o abţinere. 
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 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.139/2008 privind modificarea şi completarea unor acte 

normative în vederea organizării Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale - 

Plx 115/2009 a fost prezentat de către doamna Adriana Breazu, expert 

parlamentar, care a precizat că obiectul de reglementare îl reprezintă 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.116/2007 

privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii 

Sociale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.90/2008, şi a 

Ordonanţei Guvernului nr.29/2004 pentru reglementarea unor măsuri  

financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.116/2004, cu 

modificările şi completările ulterioare, în sensul înfiinţării la nivelul 

municipiului Bucureşti, a unei singure agenţii teritoriale pentru prestaţii 

sociale, ţinând cont de posibilităţile existente de organizare, din punct de 

vedere al personalului şi al eficienţei activităţii, astfel încât să nu aibă loc 

perturbări în acordarea prestaţiilor sociale prin fragmentarea activităţii 

actuale, beneficiarii drepturilor sociale fiind în număr mare la nivelul 

capitalei. 

 Doamna Mihaela Grecu, director în Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale a spus că ministerul susţine acest proiect de lege. 

 În urma dezbaterilor pe articole, domnul preşedinte Victor Paul Dobre 

a propus adoptarea proiectului de lege în forma prezentată, propunere 

acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit 

manager public - PLx 666/2008 a fost prezentat de către domnul Andras 

Szakal, preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, care a spus 

că agenţia susţine aprobarea acestui proiect de Lege. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre supune plenului comisiei 

avizarea favorabilă a proiectului de lege. Propunerea a fost acceptată cu 

unanimitate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea Anexei nr.1, pct.C din Legea 

nr.138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din 

instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, 

precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste 

instituţii - Plx 79/2009 a fost prezentată de către doamna consilier Elena 

Mesaroş. Domnia sa precizează că au fost învestite cu dezbaterea pe fond 
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două comisii, respectiv Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia 

pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre propune plenului comisiei 

respingerea iniţiativei legislative. Propunerea a fost acceptată cu unanimitate 

de voturi. Raportul preliminar va fi transmis Comisiei pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională. 

 

 În ziua de 11 martie 2009, începând cu ora 0930, a avut loc o şedinţă 

comună a Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din Camera Deputaţilor 

şi Comisiei pentru muncă, familie şi protecţie socială din Senat. 

 La lucrările comisiilor reunite au fost prezenţi 18 deputaţi şi 11 

senatori, 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 senator Cristian 

Rădulescu, preşedintele Comisiei pentru muncă, familie şi protecţie socială 

din Senat. 

 

Comisiile reunite au aprobat, cu unanimitate de voturi, următoarea 

ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a 

bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007, precum şi a contului 

general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 

2007 - PLx 546/2008 

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

nr.112/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008 - PLx 

627/2008 

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

nr.186/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008 - PLx 

163/2009. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

• d-na Doina Ilie - Director general, Ministerul Finanţelor Publice 
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• d-na Ştefana Aghergheloaei - Secretar general, Casa Naţională de Pensii 

şi alte Drepturi de Asigurări Sociale 

• d-na Mioara Şerbu - Şef serviciu, Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi 

de Asigurări Sociale 

• d-l Gheorghe Clement - Secretar general, Agenţia Naţională pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă 

• d-l Mircea Hotinceanu - Director, Agenţia Naţională pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă 

• d-na Doina Apostol - şef serviciu, Agenţia Naţională pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă 

• d-na Doina Lica - şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice 

 

 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.112/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

2008 - PLx 627/2008 şi proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.186/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat 

pe anul 2008 - PLx 163/2009 au fost prezentate de către doamna Doina 

Lica, şef serviciu în cadrul Ministerului Finanţelor Publice.  

 Domnia sa a menţionat că primul proiect are ca obiect de 

reglementare rectificarea bugetului de stat pe anul 2008, aprobat prin Legea 

nr.388/2007, cu modificările şi completările ulterioare, fiind prevăzută 

majorarea veniturilor cu suma de 5.034,2 milioane lei şi a cheltuielilor, cu 

suma de 5.905,8 milioane lei, iar a deficitului cu suma de 862,6 milioane lei, 

menţinându-se la acelaşi nivel ca pondere în PIB, în vederea suplimentării 

fondurilor alocate de la bugetul de stat unor ordonatori principali de credite 

nominalizaţi în mod expres. 

 Totodată, se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la 

propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările prevăzute în 

ordonanţă, în volumul şi structura bugetului de stat, bugetului fondurilor 

provenite din credite externe, bugetului fondurilor externe nerambursabile, 

bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii, precum şi în 

bugetele ordonatorilor principali de credite, pe anul 2008. 

 Pentru proiectul de lege aflat la punctul 2 pe ordinea de zi, obiectul de 

reglementare se referă la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008, 

aprobat prin Legea nr.388/2007, cu modificările şi completările ulterioare, 

fiind prevăzută diminuarea cu suma de 570,0 milioane lei a veniturilor şi 

cheltuielilor bugetare de stat pe anul 2008 şi majorarea cu aceeaşi sumă a 

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2008, pentru 

finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, municipiilor, 
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sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor, precum şi pentru 

finanţarea sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor de asistenţă 

socială a persoanelor cu handicap, drepturilor privind acordarea de produse 

lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul 

preuniversitar de stat şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu 

program normal de 4 ore şi a cheltuielilor aferente învăţământului special şi 

centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională. 

 Domnul preşedinte Cristian Rădulescu a întrebat dacă sunt intervenţii 

sau întrebări. 

 Domnul deputat Silviu Prigoană a întrebat dacă mai are rost a se vota 

ordonanţele, dacă ele produc deja efecte. 

 Domnul preşedinte Cristian Rădulescu a răspuns că ordonanţele, aşa 

cum sunt publicate în Monitorul Oficial, produc efecte, neputând ajunge în 

Parlament, decât după ce au fost publicate. Însă conform Constituţiei, ele 

trebuie aprobate de către Parlament, prin lege. 

 Domnul preşedinte Cristian Rădulescu supune votului comisiilor 

propunerea de avizare favorabilă a proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.112/2008 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2008, propunere acceptată cu unanimitate de 

voturi. 

 Domnul preşedinte Cristian Rădulescu supune votului comisiilor 

propunerea de avizare favorabilă a proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.186/2008 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2008, propunere acceptată cu majoritate de voturi, 

înregistrându-se 3 voturi împotrivă. 

 

 Proiectul de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie 

a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007, precum şi a contului 

general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 

2007 - PLx 546/2008 a fost prezentat de către doamna Doina Ilie, director 

general în Ministerul Finanţelor Publice, care a precizat că proiectul de lege 

are ca obiect de reglementare aprobarea contului general anual de execuţie 

a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007, cuprinzând venituri în 

sumă de 24.631,9 milioane lei, cheltuieli în sumă de 23.093,7 milioane lei şi 

un excedent în sumă de 1.538,2 milioane lei, precum şi a contului anual de 

execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2007, cuprinzând 

venituri în sumă de 2.511,6 milioane lei, cheltuieli în sumă de 1.447,4 

milioane lei şi un excedent în sumă de 1.064,2 milioane lei. 
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 Întrucât nu sunt intervenţii, domnul preşedinte Cristian Rădulescu 

supune votului comisiilor propunerea de avizare favorabilă a proiectului de 

lege, propunere acceptată cu majoritate de voturi, înregistrându-se un vot 

împotrivă. 

 Domnii senatori au părăsit sala de şedinţă, urmând ca lucrările să 

continue cu dezbaterea proiectelor aflate pe ordinea de zi a Comisiei pentru 

muncă şi protecţie socială. 

 

 Astfel, în continuare are loc întâlnirea membrilor comisiei cu domnul 

Silviu Bian, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de 

Muncă. Domnia sa a fost invitat, la solicitarea membrilor comisiei, pentru a 

face o prezentare a agenţiei şi pentru a răspunde întrebărilor membrilor 

comisiei. 

 Domnul Silviu Bian, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă a arătat că efectele crizei au început să se facă simţite încă 

de la sfârşitul anului 2008 şi mai mult în anul 2009.  

 Conform datelor ANOFM, în ianuarie 2009 erau înregistraţi 444.907 

persoane şomere, acest număr reprezentând o creştere de 10,2%, faţă de 

luna decembrie a anului 2008, iar în luna februarie a crescut cu încă 7%. 

  

 În ianuarie 2009 existau în evidenţa ANOFM 10.500 de locuri de 

muncă, iar la sfârşitul lunii februarie existau 11.176 de locuri de muncă, 

ceea ce înseamnă că unii angajatori, care nu fac faţă situaţiei 

disponibilizează angajaţii, iar alţii crează locuri de muncă. 

 Cu privire la organizarea ANOFM, domnul preşedinte Silviu Bian a 

arătat că există documente programatice după care este condusă instituţia. 

Conducerea acesteia este realizată prin Consiliul de Administraţie, alcătuit 

din 15 membri: 5 membri din partea Guvernului, 5 membri din partea 

patronatelor şi 5 membri din partea sindicatelor. 

 În anul 2009 se va asigura formarea profesională prin centrele proprii 

a 42.000 de persoane. Domnul preşedinte Silviu Bian a subliniat că rata de 

plasare în muncă a persoanelor este foarte importantă, în anul 2009 se vor 

încadra în muncă aproximativ 400 de mii de persoane pentru a contribui la 

echilibrul pieţei muncii. 

 Domnul Silviu Bian a făcut referire şi la măsurile active aflate în 

programul de guvernare, măsuri pe care personalul ANOFM este pregătit să 

le pună în aplicare. 

 În continuare, membrii comisiei au adresat întrebări domnului 

preşedinte Silviu Bian. 
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 Domnul deputat Ioan Nelu Botiş doreşte să-l felicite pe domnul Silviu 

Bian pentru funcţia ce i-a fost încredinţată şi arată că este interesat de 

viziunea de dezvoltare a ANOFM, având în vedere creşterea şomajului; 

totodată, doreşte să afle în ce măsură se pot modifica Legea nr.76/2002 

privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 

muncă şi Ordonanţa Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a 

adulţilor. 

 Domnul preşedinte Silviu Bian arată că, la această oră, Agenţia are 

pregătite 80 de proiecte privind atragerea de fonduri structurale. Există 

suma de 350 milioane de euro în axa prioritară care se adresează Agenţiei. 

O parte din proiecte sunt în curs de evaluare, iar o parte din proiecte sunt 

operaţionale şi urmează implementarea programelor de măsuri active de 

prevenţie a şomajului. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre doreşte să adreseze câteva 

întrebări punctuale:  

 1. Bugetul existent asigură buna funcţionare în condiţiile dificile din 

acest an? 

 2. Personalul din structurile teritoriale este suficient?  

 3. Ce se intenţionează cu conducerile agenţiilor la nivel judeţean?  

 4. Ce estimări sunt la nivelul şomajului pe perioade mai lungi 2011-

2012?  

 5. În programul Agenţiei se regăsesc măsuri active şi pentru mediul 

rural? 

 Se propune ca fiecare domn deputat să adreseze întrebările, urmând 

ca, în final, domnul Silviu Bian să răspundă la ele. Propunerea este 

acceptată. 

 Domnul deputat Cornel Ghiţă se interesează dacă în cadrul Agenţiei 

există programe de măsuri active diferenţiate pe zone, având în vedere 

faptul că în unele judeţe rata şomajului este de 15%. 

 Domnul deputat Ioan Cindrea, referindu-se la modificarea Legii 

nr.76/2002, arată că este necesară o mai mare implicare a personalului 

Agenţiei pe partea de stimulare a ocupării forţei de muncă. Domnia sa a 

apreciat că personalul agenţiei este foarte bine pregătit pe problematica 

ocupării forţei de muncă şi şi-a exprimat nemulţumirea faţă de decizia de a fi 

trasferate 400 de persoane de la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei 

de Muncă la Agenţia Naţională de Prestaţii Sociale. 

 Domnul deputat Adrian Solomon aduce în discuţie situaţia din judeţul 

Bârlad unde 850 de angajaţi vor fi şomeri în urma disponibilizărilor masive 
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ce vor avea loc. Domnul deputat arată că problema nu era dramatică până 

când situaţia internaţională a impus reducerea producţiei. 

 Domnul deputat Dan Mircea Popescu consideră că strategia României 

pentru depăşirea recesiunii, care e posibil să se întindă pe mai mulţi ani, ar 

trebui să cuprindă măsuri active de stimulare a ocupării forţei de muncă, 

urmărind atingerea obiectivelor de creştere a ratei de ocupare. Principala 

problemă este pregătirea forţei de muncă. Apoi trebuie urmărit câţi dintre 

cei formaţi îşi găsesc locuri de muncă pe piaţa muncii. Având în vedere 

aceste aspecte, domnul deputat îşi exprimă dorinţa de sprijinire a instituţiei 

conduse de către domnul Silviu Bian în atingerea obiectivelor propuse. 

 Domnul deputat Silviu Prigoană doreşte să afle, având în vedere faptul 

că Agenţia este condusă şi de reprezentanţi ai sindicatelor şi patronatelor, 

cine finanţează Agenţia şi de ce reconversia profesională nu este făcută şi de 

către sindicate şi patronate. 

 Doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora se interesează care este 

strategia Agenţiei în ceea ce priveşte corelarea organizării cursurilor cu 

cerinţele pieţei muncii. De asemenea, doreşte să afle viziunea ANOFM 

asupra unor măsuri pentru sprijinirea reîncadrării în muncă a femeilor 

reîntoarse pe piaţa muncii din concediul de creştere a copilului şi 

posibilitatea încadrării în muncă a femeilor în mediul rural. 

 Domnul deputat Kerekes Karoly consideră că sunt necesare măsuri 

active de combatere a şomajului mai accelerate şi doreşte să ştie care este 

strategia în condiţiile anului 2009. 

 Domnul preşedinte Silviu Bian a răspuns punctual întrebărilor puse de 

membrii comisiei.  

 Referitor la bugetul agenţiei şi la personalul acesteia, domnul Silviu 

Bian arată că fondurile sunt suficiente pentru a face faţă cheltuielilor cu plata 

şomerilor, precum şi cu susţinerea măsurilor de active prin care se intervine 

pecuniar. În ceea ce priveşte situaţia de la Bârlad, Agenţia trimitea 

întreprinderii de rulmenţi, pentru 20% muncitori, 50% din costuri pentru 

pregătirea profesională a muncitorilor. Agenţia are în buget un excedent de 

42 mii miliarde lei vechi, iar dacă va fi necesar se va apela şi la acest fond de 

rezervă. 

 Referitor la personalul agenţiei, domnul Silviu Bian arată că acesta 

beneficiază de cel mai performant sistem IT, însă, în acelaşi timp, domnia sa 

arată că uzura îşi spune cuvântul în timp şi va fi necesară up-gradarea 

sistemului. Repartizarea personalului s-a făcut în funcţie de modul cum a 

evoluat şomajul în diferite zone. 
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 Pentru mediul rural, precum şi pentru aşa numitele „oraşe uzină”, a 

existat o preocupare primordială, unul din cele mai importante programe 

implementate s-a referit la aşa numitele „caravane ale ocupării”. În cadrul 

acestui program, angajaţii agenţiei aveau misiunea de a comunica 

persoanelor disponibilizate, cât şi persoanele înscrise în rândul şomerilor, 

date despre o serie de oportunităţi de reangajare, precum şi pentru 

reconversie profesională şi formarea continuă pentru adulţi. Un alt program 

al Agenţiei cu care s-a intervenit în zonele cu rată crescută a şomajului este 

acela al susţinerii angajatorilor prin măsuri active de stimulare a ocupării. 

 Agenţiile judeţene au obligaţia de a realiza lunar evaluări, informări, 

comunicări şi rapoarte asupra situaţiei fiecărei zone, cu specificarea 

particularităţilor problemelor întâmpinate, pentru a fi aduse la cunoştinţa 

ministrului şi chiar la cunoştinţa Parlamentului. 

 Legat de strategia Agenţiei, domnul Silviu Bian consideră că sunt 

necesare modificări cu privire la diferenţierea clară între politici şi execuţie. 

În noua strategie trebuie luaţi în calcul şi cetăţenii români plecaţi la muncă în 

străinătate, care, rămaşi fără locuri de muncă, la ora actuală primesc ajutor 

de şomaj în ţările respective, dar trebuie să fie sprijiniţi în curând şi de către 

statul român. 

 Referitor la întrebarea doamnei deputat Cristina Ancuţa Pocora domnul 

Bian arată că pentru persoanele cu vârsta de peste 45 de ani există 

programe speciale pentru reconversie profesională, precum şi o preocupare 

permanentă în ce priveşte grupurile ţintă – femeile aflate în dificultate ca 

urmare a pierderii locului de muncă. Există în acest sens cursuri care se 

adresează special acestei categorii sociale. 

 Referitor la sursele de finanţare ale Agenţiei, răspunsul a fost că 

acestea se compun din cota de contribuţie a angajatorului şi a angajatului, 

precum şi din fondurile structurale pe care speră să le atragă în totalitate.  

 

 După discuţiile prilejuite de prezentarea activităţii şi a strategiei de 

viitor a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, comisia a 

aprobat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 

FOND 

1. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr. 14/2008 pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor şi 

persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizează gaze naturale 

pentru încălzirea locuinţei - PLx 290/2008  

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2008 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.109/2005 privind instituirea 
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indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor 

interpreţilor sau executanţi din România - PLx 257/2008  

3. 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  

4. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.578/2004 privind 

acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor - Plx 452/2008 

5. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea articolelor 276 

şi 277 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi 

completările ulterioare - Plx 507/2008 

6. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.109/2005 privind 

instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionişti a 

artiştilor interpreţi sau executanţi din România  - Plx 508/2008 

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-

profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România - Plx 

509/2008  

8. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.13 din Ordonanţa 

Guvernului nr.14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap - PLx 67/2009 

9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap - Plx 90/2009 

10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap - Plx 91/2009 

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

nr.86/2008 pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - PLx 662/2008 

12. Propunere legislativă privind completarea art.26 din Legea nr.448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – 

PLx 698/2008. 

 

 AVIZARE 

1. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind 

Reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare 

- Plx 528/2008 
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2. Propunere legislativă privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Herghelii 

de Stat" - Plx 563/2008. 

 

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 Mihaela Grecu - director, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale 

 d-l Octavian Ştireanu - Secretar de Stat, Ministerul Culturii, Cultelor şi 

Patrimoniului Naţional 

 d-l Cornel Frimu – consilier, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 

Naţional 

 d-na Valentina Conţescu – Inspector General de Stat adjunct, Inspecţia 

Muncii 

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

 d-na Doina Dreţcanu – Preşedinte, Autoritatea Naţională pentru 

Persoanele cu Handicap 

 d-na Anca Ilie – consilier, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu 

Handicap 

 d-l Ion Roşu – Director, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării 

Rurale. 

 

 Lucrările au fost conduse de către domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

 

 Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru respingerea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2008 pentru acordarea unui 

ajutor suplimentar familiilor şi persoanelor singure cu venituri reduse, care 

utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinţei - PLx 290/2008.  

 Doamna Adriana Breazu, expert parlamentar, a precizat că proiectul 

de lege are ca obiect de reglementare constituirea Fondului social pentru 

acordarea unui ajutor suplimentar populaţiei cu venituri reduse care 

utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinţei. Fondul se constituie prin 

sponsorizarea benevolă de către producătorii interni şi distribuitorii de gaze 

naturale, a sumelor necesare care se vor colecta şi distribui în cursul anului 

2008, exclusiv cu această destinaţie. Astfel, ajutoarele suplimentare se vor 
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acorda pentru perioadele februarie – martie 2008 şi noiembrie –  decembrie 

2008. 

 Totodată, menţionează că proiectul de lege a fost trimis pentru 

dezbatere pe fond la două comisii, respectiv Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială şi Comisia pentru industrii şi servicii. 

 Doamna Mihaela Grecu, director în Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale, a spus că ministerul susţine aprobarea ordonanţei de 

urgenţă. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a propus plenului comisiei 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2008, urmând a fi 

operate modificări asupra titlului legii şi articolului unic din proiectul de lege 

adoptat de Senat, pentru respectarea normelor de tehnică legislativă. 

Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.86/2008 pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - PLx 662/2008 

a fost prezentat de către doamna Anca Ilie, consilier în cadrul Autorităţii 

Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, care a spus că autoritatea este de 

acord cu forma adoptată de Senat. 

 Doamna Sorina Szabo, expert parlamentar, a precizat că proiectul de 

lege a fost trimis pentru dezbatere pe fond la 2 comisii, respectiv Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru sănătate şi familie. 

 Obiectul de reglementare îl reprezintă modificarea Legii nr.448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, în 

sensul ca persoanele adulte cu handicap grav şi cele cu handicap accentuat 

să poată beneficia de credite a căror dobândă se suportă din bugetul de stat, 

pentru achiziţionarea unui singur autovehicul şi pentru adaptarea locuinţei 

conform nevoilor individuale de acces, cu condiţia plăţii la scadenţă a ratelor 

creditului, dar şi cu condiţia ca valoarea creditului să nu depăşească 10.000 

euro, iar returnarea creditului să nu depăşească 10 ani.  

 Domnul Marian Minculescu, preşedintele Societăţii Handicapaţilor 

Locomotor din România şi doamna Luminiţa Gheorghiu, preşedintele Ligii 

pentru Promovarea şi Apărarea Drepturilor Persoanelor cu Handicap, au 

prezentat comisiei 2 amendamente, la art.27 alin.(1) şi la art.78 alin.(3) 

lit.b), amendamente care au fost preluate de domnii deputaţi Silviu 

Prigoană, Ioan Nelu Botiş, Nini Săpunaru şi doamna deputat Cristina Ancuţa 

Pocora. 
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 Supuse votului, cele două amendamente au fost acceptate cu 

unanimitate de voturi. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre supune votului plenului comisiei  

aprobarea proiectului de lege cu cele două amendamente acceptate, precum 

şi un amendament de tehnică legislativă, propunerea întrunind unanimitate 

de voturi. Raportul preliminar va fi transmis Comisiei pentru sănătate şi 

familie. 

 

 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2008 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.109/2005 privind instituirea 

indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţilor 

sau executanţi din România - PLx 257/2008 a fost prezentat de către 

doamna Monica Rallu Curta, expert parlamentar. 

 Domnia sa a precizat că proiectul de lege a fost trimis pentru 

dezbatere pe fond la 2 comisii, respectiv Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă. 

Obiectul de reglementare îl constituie modificarea şi completarea Legii 

nr.109/2005, în sensul clarificării unor dispoziţii ale legii pentru respectarea 

principiului egalităţii de tratament între categoriile de artişti interpreţi sau 

executanţi şi pentru modificarea statutului Comisiei pentru aplicarea legii, 

având în vedere necesitatea de a face funcţionabil şi eficient acest organism 

cu atribuţii esenţiale în identificarea persoanelor care pot beneficia de 

această indemnizaţie. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a dat cuvântul domnului 

Octavian Ştireanu, Secretar de Stat în Ministerul Culturii, Cultelor şi 

Patrimoniului Naţional, care a spus că ministerul susţine acest proiect de 

lege, cu cele două amendamente aprobate în cadrul Comisiei pentru cultură, 

arte, mijloace de informare în masă. 

 Domnul deputat Adrian Solomon propune adoptarea acestui proiect de 

lege în forma prezentată în raportul preliminar al Comisiei pentru cultură. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre supune votului comisiei 

propunerea domnului deputat Solomon, propunere acceptată cu unanimitate 

de voturi.  

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.109/2005 privind 

instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionişti a artiştilor 

interpreţi sau executanţi din România - Plx 508/2008 a fost prezentată de 

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

aceasta a fost trimisă pentru dezbatere pe fond la 2 comisii, respectiv 
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Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru cultură, arte, 

mijloace de informare în masă.  

 Obiectul de reglementare îl constituie modificarea Legii nr.109/2005 

privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a 

artiştilor interpreţi sau executanţi din România, cu modificările şi 

completările ulterioare, în sensul în care atestarea calităţii de beneficiar al 

indemnizaţiei, precum şi stabilirea perioadei de activitate artistic-

interpretativă să se facă la cererea artistului liber-profesionist interesat sau a 

sindicatelor din ramura cultură. 

 Domnia sa mai precizează că în cadrul Comisiei pentru cultură 

această propunere legislativă a fost respinsă. 

 Domnul Octavian Ştireanu, Secretar de Stat în Ministerul Culturii, 

Cultelor şi Patrimoniului Naţional, a precizat că ministerul nu susţine 

această iniţiativă legislativă întrucât prevederile sale au fost rezolvate, 

parţial, prin Ordonanţa Guvernului nr.4/2008 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.109/2005. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre propune plenului comisiei 

respingerea iniţiativei legislative, propunere acceptată cu unanimitate de 

voturi. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-

profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România - Plx 509/2008 

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

care a precizat că şi această iniţiativă legislativă a fost trimisă pentru 

dezbatere pe fond la cele două comisii, respectiv Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială şi Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în 

masă. 

 Totodată, precizează că are ca obiect de reglementare modificarea 

Legii nr.109/2005, cu modificările şi completările ulterioare, urmărind 

includerea printre beneficiarii prevederilor acestei legi a cascadorilor de film 

istoric şi naţional din patrimoniul naţional, aceştia urmând să beneficieze de 

o indemnizaţie lunară de 2000 lei.  

 De asemenea, menţionează că în cadrul Comisiei pentru cultură 

această propunere legislativă a fost respinsă. 

 Domnul Secretar de Stat Octavian Ştireanu a precizat că ministerul nu 

susţine această iniţiativă legislativă întrucât, în prezent, la art.4 alin.(1) din 

Legea nr.109/2005, cu modificările şi completările ulterioare, sunt 

enumerate acele categorii de artişti liber-profesionişti care pot beneficia de 
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indemnizaţie, printre care se regăsesc şi cascadorii. Pentru a beneficia de 

prevederile acestei legi cascadorii, indiferent de genul de film la realizarea 

căruia au participat sau de studioul cinematografic la care au colaborat, 

trebuie să respecte aceleaşi proceduri şi condiţii stabilite în legea cadru.  

 Totodată, în ceea ce priveşte stabilirea unei indemnizaţii de 2000 lei 

pentru această categorie, domnul Secretar de Stat apreciază că acest lucru 

ar dezavantaja în mod nejustificat celelalte categorii de beneficiari ai legii, 

încălcându-se astfel, principiul egalităţii de tratament. Indemnizaţia propusă, 

de aprox. 6 ori mai mare decât indemnizaţia maximă actuală şi de 11 ori 

mai mare decât indemnizaţia minimă actuală, ar conduce la cheltuieli 

suplimentare. În conformitate cu dispoziţiile art.15 din Legea nr.500/2002 

privind finanţele publice şi cu cele ale art.138 alin.(5) din Constituţia 

României, majorarea cheltuielilor determinate de aplicarea prevederilor 

propuse trebuie prevăzute de către iniţiator prin identificarea surselor de 

finanţare, ceea ce nu s-a întâmplat. 

 Având în vedere cele prezentate, domnul preşedinte Victor Paul Dobre 

propune plenului comisiei respingerea iniţiativei legislative, propunere 

acceptată cu majoritate de voturi, înregistrându-se o abţinere. 

 Totodată, precizează că asupra celor 3 proiecte de acte normative vor 

fi întocmite rapoarte comune, având în vedere soluţiile identice aprobate de 

cele două comisii sesizate pe fond. 

 

 Dezbaterile asupra 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 au fost amânate. 

 Domnul deputat Adrian Solomon a propus amânarea dezbaterilor 

pentru ca discutarea acesteia să se facă în prezenţa ministrului muncii, 

familiei şi protecţiei sociale.  

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a supus votului propunerea de 

amânare, aceasta fiind acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.578/2004 privind 

acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor - Plx 452/2008 a fost 

prezentată de către doamna Adriana Breazu, expert parlamentar, care a 

precizat că obiectul de reglementare se referă la modificarea Legii 

nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor, 

cu modificările şi completările ulterioare, în scopul reintroducerii pensiei 
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medii anuale prognozate ca etalon pentru acordarea ajutorului lunar soţului 

supravieţuitor. 

 Doamna Georgeta Jugănaru, director în Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale, a spus că ministerul nu susţine această propunere 

legislativă. 

 Domnul deputat Dan Mircea Popescu propune respingerea iniţiativei 

legislative întrucât indicatorul pensie medie anuală prognozată nu este în 

evidenţa Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi, de asemenea, 

consideră că temeiul acordării unui astfel de ajutor social nu se mai justifică 

în condiţiile instituirii pensiei sociale garantate. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre supune plenului comisiei 

propunerea de respingere a iniţiativei legislative, propunere acceptată cu 

majoritate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea articolelor 

276 şi 277 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi 

completările ulterioare - Plx 507/2008 a fost prezentată de către doamna 

Lidia Vlădescu, consultant parlamentar, care a precizat că propunerea 

legislativă a fost trimisă pentru dezbatere pe fond la două comisii, respectiv 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi. Totodată, a menţionat că, în şedinţa din 25 februarie 2009, 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât respingerea propunerii 

legislative, soluţie transmisă în raportul preliminar întocmit. 

 Obiectul de reglementare îl reprezintă modificarea şi completarea 

art.276 şi 277 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, în sensul înăspririi 

cadrului legal privind sancţiunile aplicabile în cazul utilizării muncii la negru 

de către unii angajatori. Astfel, se propune dublarea cuantumului amenzilor, 

eliminarea limitei superioare cumulate a acestora şi introducerea aspectelor 

referitoare la răspunderea penală. 

 Domnul Secretar de Stat Marius Lazăr precizează că ministerul nu 

susţine această propunere legislativă, informându-i pe membrii comisiei că 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, împreună cu Inspecţia Muncii, 

lucrează la un pachet de măsuri pentru combaterea muncii la negru, care va  

fi discutat şi cu partenerii sociali. 

 Doamna Valentina Conţescu, Inspector General de Stat adjunct în 

cadrul Inspecţiei Muncii, consideră că găsirea de noi soluţii pentru 

descurajarea muncii la negru este necesară. Domnia sa consideră că 

propunerea legislativă nu ar trebui promovată, întrucât, respectând limita 

maximă impusă de art.8 din O.G. nr.2/2001, precum şi majorarea 
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cuantumului amenzilor, se limitează acordarea de amenzi angajatorilor care 

au peste 25 de angajaţi “la negru”.  

 Domnul deputat Adrian Solomon propune plenului comisiei 

respingerea acestei iniţiative legislative, însă domnul deputat Silviu Prigoană 

consideră că această propunere nu ar trebui respinsă, ci aprobată, iar 

mărirea cuantumului amenzilor este binevenită. 

 Domnul deputat Nini Săpunaru consideră că punctul de vedere al 

guvernului anterior este corect, apreciind totodată că textul art.8 al O.G. 

nr.2/2001 invocat poate fi modificat. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre supune atenţiei dezbaterea pe 

articole: 

- la punctul 1 al articolului unic nu sunt amendamente, fiind 

aprobat cu majoritate de voturi (4 voturi împotrivă şi o abţinere) 

- la punctul 2 al articolului unic nu sunt amendamente, fiind respins 

cu majoritate de voturi (5 voturi pentru şi 3 abţineri). 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre supune plenului comisiei 

aprobarea propunerii legislative cu aceste amendamente, precum şi cu cele 

care se impun pentru respectarea normelor de tehnică legislativă. 

Propunerea a fost acceptată cu majoritate de voturi, înregistrându-se 4 

voturi împotrivă şi o abţinere. Amendamentele se regăsesc în raportul 

preliminar al comisiei. 

 Totodată, domnia sa precizează că, având în vedere soluţiile diferite 

adoptate de cele două comisii sesizate pe fond, discuţiile finale asupra 

propunerii legislative trebuie să aibă loc într-o şedinţă comună şi propune 

trimiterea raportului preliminar cu amendamente la Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi, solicitând acesteia stabilirea unei şedinţe comune. 

Propunerea este acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

 În continuare, şedinţa este condusă de domnul vicepreşedinte Ioan 

Cindrea, care supune atenţiei proiectul de Lege pentru modificarea şi 

completarea art.13 din Ordonanţa Guvernului nr.14/2003 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu 

Handicap - PLx 67/2009. 

 Domnia sa a dat cuvântul doamnei Lidia Vlădescu, consultant 

parlamentar, care a precizat că proiectul de lege a fost trimis pentru 

dezbatere pe fond la două comisii, respectiv Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială şi Comisia pentru sănătate şi familie. 

 Obiectul de reglementare îl constituie modificarea şi completarea 

art.13 din Ordonanţa Guvernului nr.14/2003, în scopul modificării structurii 
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comisiilor de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi şi a 

secretariatului acestor comisii, determinată de modificarea legislaţiei în 

domeniu, cu referire specială la Legea nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Doamna Doina Dreţcanu, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru 

Persoanele cu Handicap, a precizat că susţine forma adoptată de Senat.  

 Domnul vicepreşedinte Ioan Cindrea a supus proiectul de lege 

dezbaterilor pe articole.  

 La alin.(5) al art.13, având în vedere abrogarea Legii contenciosului 

administrativ nr.29/1990, domnul deputat Ioan Cindrea propune un 

amendament, susţinut de domnii deputaţi Ioan Botiş, Adrian Solomon, 

Florian Geantă şi Silviu Prigoană. Supus votului, acesta a fost acceptat cu 

unanimitate de voturi. 

 Punctul 1 a devenit punct 2, preambulul acestuia fiind corectat, pentru 

respectarea normelor de tehnică legislativă. La alin.(10) s-a propus un 

amendament, însuşit de membrii comisiei şi acceptat cu unanimitate de 

voturi.  

 În final, domnul vicepreşedinte Ioan Cindrea a supus votului 

propunerea de adoptare a proiectului de lege cu amendamente, propunerea 

fiind acceptată cu unanimitate de voturi. Raportul preliminar cu 

amendamente va fi transmis Comisiei pentru sănătate şi familie. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap - Plx 90/2009 a fost prezentat de către doamna Anca Ilie, consilier 

în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, care a spus că 

autoritatea nu susţine propunerea legislativă. 

 Doamna Sorina Szabo, expert parlamentar, a precizat că propunerea 

legislativă a fost trimisă pentru dezbatere pe fond la două comisii, respectiv 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru sănătate şi 

familie. 

 De asemenea, a menţionat că, în fapt, modificarea alin.(2) al art. 86 

din Legea nr.448/2006, republicată, cu modificările ulterioare, vizează 

completarea tipurilor de handicap menţionate în textul în vigoare, cu alte 

două tipuri care pot apărea la bolnavii de cancer, respectiv mastectomia şi 

limfedemul membrelor superioare. 

 Domnul deputat Silviu Prigoană doreşte detalierea termenilor medicali 

folosiţi.  
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 Întrucât acest lucru nu s-a putut face cu exactitate, domnul 

vicepreşedinte Ioan Cindrea propune amânarea dezbaterilor pentru ca 

această propunere legislativă să fie discutată în şedinţă comună cu Comisia 

pentru sănătate, având în vederea specializarea membrilor acestei comisii. 

Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap - Plx 91/2009 a fost prezentată de către doamna Sorina Szabo, 

expert parlamentar, care a precizat că şi această iniţiativă legislativă a fost 

trimisă pentru dezbatere pe fond la cele două comisii menţionate anterior. 

 Totodată, domnia sa a precizat că modificarea lit.b) a alin.(1) al art.47 

din Legea nr.448/2006 vizează acordarea unui spor de 25% în loc de 15% 

cât este prevăzut în prezent, calculat la salariul de bază, pentru 

suprasolicitare neuro-psihică şi condiţiile deosebite de muncă în care îşi 

desfăşoară activitatea asistenţii personali care au în îngrijire persoane cu 

handicap grav. 

 Doamna Doina Dreţcanu, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru 

Persoanele cu Handicap a spus că autoritatea susţine promovarea propunerii 

legislative. 

 Domnul vicepreşedinte Ioan Cindrea propune amânarea dezbaterilor 

pentru ca şi această propunere legislativă să fie discutată în şedinţa comună 

cu membrii Comisiei pentru sănătate şi familie. Supusă votului, propunerea 

a fost acceptată în unanimitate. 

 

 Propunerea legislativă privind completarea art.26 din Legea 

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap – PLx 698/2008 a fost prezentată de către doamna consilier Elena 

Mesaroş, şef serviciu, care a precizat că aceasta are ca obiect de 

reglementare modificarea lit.a) a art.26 din Legea nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 

modificările ulterioare, intervenţia legislativă urmărind ca această categorie 

defavorizată să poată beneficia nu numai de scutire de la plata impozitului 

pe veniturile din salarii şi indemnizaţii de natură salarială, ci şi de la plata 

impozitului pe pensii. 

 Doamna Doina Dreţcanu, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru 

Persoanele cu Handicap a spus că agenţia susţine propunerea legislativă dar 

consideră că ar trebui un aviz al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 
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 Doamna consilier Elena Mesaroş, şef serviciu, a menţionat că s-a 

primit un punct de vedere al Ministerului Finanţelor Publice în care se 

precizează că acesta nu susţine adoptarea unei astfel de iniţiative legislative 

întrucât, pentru respectarea procesului de elaborare şi adoptare a normelor 

legale în materie fiscală, orice modificare ce vizează aspecte fiscale trebuie 

promovată numai în cadrul legal unitar asigurat de Codul fiscal. 

 Domnul vicepreşedinte Ioan Cindrea propune respingerea iniţiativei 

legislative, propunere acceptată cu majoritate de voturi, înregistrându-se un 

vot împotrivă. 

 

 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind 

Reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare -  Plx 

528/2008 este prezentat de către domnul Decebal Stănescu, expert 

parlamentar. 

 În urma finalizării discuţiilor, domnul vicepreşedinte Ioan Cindrea 

propune avizarea negativă, propunere acceptată cu majoritate de voturi, 

înregistrându-se o abţinere. 

 

 Propunerea legislativă privind înfiinţarea Companiei Naţionale 

"Herghelii de Stat" – Plx 563/2008 a fost prezentată de către domnul Ion 

Roşu, director în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, care 

precizează că ministerul nu susţine această propunere legislativă. 

 Domnul vicepreşedinte Ioan Cindrea propune avizarea negativă, 

propunerea fiind acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

 În ziua de 12 martie 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 18 - 19 martie 2009. 

 

 

  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Victor Paul Dobre    Kerekes Karoly 

 

 

 
Şef serviciu, 
Consilier Elena Mesaroş 

Întocmit, 
Expert Decebal Stănescu 
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