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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

PROCES  VERBAL 

al şedinţelor comisiei din 23, 24 şi 25 februarie 2010 

 

 

În zilele de 23, 24 şi 25 februarie 2010, la lucrările comisiei au fost 

prezenţi 16 deputaţi, lipsind domnul deputat Victor Paul Dobre (grup 

parlamentar PNL), domnul deputat Cornel Ghiţă (grup parlamentar PD-L), 

domnul deputat Dan Mircea Popescu (grup parlamentar PSD+PC) şi 

domnul deputat Nini Săpunaru (grup parlamentar PNL) – delegaţie. 

Au fost prezenţi următorii deputaţi: Ioan Cindrea – preşedinte de 

şedinţă, Ioan-Nelu Botiş – vicepreşedinte, Adrian Solomon şi Kerekes 

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

Chisăliţă, Dorel Covaci, Ioan Damian, Cristina Elena Dobre, Florian-Daniel 

Geantă, Ludovic Orban, Cristina-Ancuţa Pocora, Vasile Silviu Prigoană, 

Marian Sârbu, Iulian Vladu - membri. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Ioan Cindrea, 

vicepreşedinte al comisiei. 

 

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

1. Propunere legislativă de modificare a art.47 din Legea nr.19/2000 

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

Plx 673/2009 (fond) 

2. Propunere legislativă pentru acordarea unor tichete cadou de Paşti şi de 

Crăciun pensionarilor - Plx 19/2010 (fond) 
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3. Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) şi (2) ale art.8 din Legea 

nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, 

republicată - PLx 22/2010 (fond) 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul 

Poporului, republicată şi a Legii nr.383/2007 pentru modificarea şi 

completarea art.36 din Legea nr.35/1997 privind organizarea şi 

funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată - Plx 6/2010 

(avizare) 

5. Diverse. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

 d-na Doina Pârcălabu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei 

şi Protecţiei Sociale, preşedintele Casei Naţionale de Pensii şi Alte 

Drepturi de Asigurări Sociale 

 d-na Ileana Petre – consilier, Ministerul Justiţiei 

 d-l Ioan Muraru - Avocatul Poporului 

 d-l Alexandru Bălănescu – Adjunct al Avocatului Poporului 

 d-na Bianca Drăghici – expert, instituţia Avocatul Poporului. 

 

 Propunerea legislativă de modificare a art.47 din Legea nr.19/2000 

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

673/2009, a fost prezentată de către doamna Elena Anghel, consilier 

parlamentar, care a precizat că obiectul de reglementare al iniţiativei 

legislative se referă la modificarea art.47 din Legea nr. 19/2000 privind 

sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare, astfel încât toate persoanele cu 

handicap să beneficieze de ieşirea la pensie, indiferent de vârstă, după 

realizarea unui stagiu de cotizare în condiţii de handicap preexistent 

calităţii de asigurat, diferenţiat în funcţie de handicap. 

 Doamna Doina Pârcălabu, preşedintele Casei Naţionale de Pensii şi 

Alte Drepturi de Asigurări Sociale, a precizat că în prezent, beneficiază de 

ieşirea la pensie, indiferent de vârstă numai nevăzătorii, dacă au realizat 

cel puţin o treime din stagiul complet de cotizare prevăzut de lege.  

 Domnia sa a menţionat că Guvernul nu susţine promovarea acestei 

iniţiative legislative, întrucât se află în procedură parlamentară noul 

proiect de Lege privind sistemul unitar de pensii publice. 
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 Având în vedere cele prezentate, domnul deputat Ioan-Nelu Botiş 

propune respingerea iniţiativei legislative. 

 Supusă votului, propunerea de respingere a fost acceptată cu 

unanimitate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă pentru acordarea unor tichete cadou de Paşti 

şi de Crăciun pensionarilor - Plx 19/2010 a fost prezentată de către 

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

de reglementare îl constituie crearea cadrului legal pentru acordarea unor 

tichete cadou de Paşti şi de Crăciun, pensionarilor care au o pensie mai 

mică de 1.500 lei lunar. Totodată, se propune ca valoarea tichetului cadou 

să fie de 200 lei şi să se indexeze anual, în raport cu indicele de inflaţie. 

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

invitaţii. În cursul dezbaterilor s-a propus respingerea propunerii 

legislative. Cu majoritate de voturi (un vot împotrivă şi 2 abţineri) 

propunerea a fost acceptată, iar motivele respingerii se regăsesc în 

raportul comisiei. 

 

 Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(1) şi (2) ale art.8 din 

Legea nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, 

republicată - PLx 22/2010 a fost prezentat de către doamna Lidia 

Vlădescu, consultant parlamentar, care a precizat că obiectul de 

reglementare îl constituie modificarea alin.(1) şi (2) ale art.8 din Legea 

nr.7/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 

vederea stabilirii tipului de misiune pe care o îndeplineşte reprezentantul 

Camerei Deputaţilor şi Senatului pe lângă Parlamentul European, precum 

şi stabilirea cheltuielilor care pot fi decontate pe perioada misiunii sale în 

străinătate. 

 De asemenea, a precizat că acest proiect de lege a fost trimis 

comisiei pentru avizare, comisia de fond fiind Comisia pentru administraţie 

publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

 Membrii comisiei au solicitat lămuriri suplimentare asupra unor 

aspecte reglementate în proiect. Întrucât iniţiatorul nu a fost prezent la 

dezbateri, membrii comisiei au propus acordarea unui aviz negativ a 

proiectului de lege. Supusă votului, propunerea de avizarea negativă a 

fost acceptată, cu 13 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă. 
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 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul 

Poporului, republicată şi a Legii nr.383/2007 pentru modificarea şi 

completarea art.36 din Legea nr.35/1997 privind organizarea şi 

funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată - Plx 6/2010 a fost 

prezentată de către doamna Adriana Breazu, expert parlamentar. 

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

invitaţii. Domnul Ioan Muraru, Avocatul Poporului, a precizat că este 

vorba, în fapt, de o actualizare a legii şi corelare cu noua legislaţie, implicit 

cu prevederile constituţionale şi Tratatul de la Lisabona. 

De asemenea, membrii comisiei au apreciat că se impun unele 

modificări, în vederea respectării normelor de tehnică legislativă. 

În urma finalizării dezbaterilor, s-a propus acordarea unui aviz 

favorabil. Cu 11 voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi o abţinere, propunerea 

de avizare favorabilă a fost acceptată. 

 

În ziua de 24 februarie 2010, membrii Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială şi-au desfăşurat activitatea în Subcomisia pentru 

drepturile copilului.  

Doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora, preşedintele subcomisiei, a 

precizat că înafară de membrii subcomisiei, sunt prezenţi la dezbateri şi 

ceilalţi membri ai Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 

Întâlnirea de azi are ca invitaţi reprezentanţi ai organizaţiilor 

neguvernamentale din domeniul protecţiei drepturilor copilului, ai 

Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului şi ai 

Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 

Pe ordinea de zi este dezbaterea publică pe tema alocaţiei de stat 

pentru copii, precum şi discuţii generale ce privesc modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind 

susţinerea familiei în vederea creşterii copilului. 

 

Lucrările au fost conduse de doamna deputat Cristina Ancuţa 

Pocora, preşedintele subcomisiei.  

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

 d-na Marcela Dumitraş - consilier juridic, Autoritatea Naţională pentru 

Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului 
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 d-na Mihaela Grecu - director, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale 

 d-l George Roman - director de programe, Asociaţia „Salvaţi Copiii” 

 d-na Diana Nistorescu - director executiv, Federaţia Organizaţiilor 

Neguvernamentale pentru Copii 

 d-na Alexandra Zugrăvescu - preşedinte, Fundaţia Internaţională 

pentru Copil şi Familie 

 d-na Gabriela Sard - director executiv, Fundaţia Internaţională pentru 

Copil şi Familie 

 d-l Lucian Vizitiu - manager de programe, Organizaţia “CARITAS” 

 d-na Adina Ovedenie – director, Fundaţia „Copiii Noştri” 

 d-na Mirela Turcu - director executiv, CRIPS 

 d-l Eugen Crai - coordonator politici sociale şi advocasy, UNICEF 

România 

 d-na Voichiţa Pop - coordonator proiecte protecţia copilului, UNICEF 

România 

 d-na Marinela Alexeanu Buttu - preşedinte executiv, Asociaţia „Hrăniţi 

Copiii” 

 d-na Daniela Cârcotă - psiholog, Asociaţia „Ascendent”. 

 

Întâlnirea este deschisă de doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora, 

care mulţumeşte participanţilor pentru promptitudinea cu care au răspuns 

invitaţiei. Domnia sa menţionează faptul că există multe iniţiative 

legislative, dar şi memorii şi petiţii, care urmăresc amendarea legilor cu 

privire la protecţia copilului şi în special a Legii nr.61/1993 privind alocaţia 

de stat pentru copii. Prin urmare, domnia sa a considerat oportună 

această întâlnire pentru ca legiuitorul să-şi poată forma un punct de 

vedere cât mai unitar. 

Din partea invitaţilor, domnul George Roman arată că Organizaţia 

Salvaţi Copiii consideră că nu trebuie să existe discriminări între copii, 

indiferent de veniturile părinţilor. 

Potrivit prevederilor art.2 alin.(1) al Convenţiei ONU cu privire la 

Drepturile Copilului se stabileşte obligaţia statelor semnatare de a 

respecta şi de a garanta drepturile copilului „indiferent de rasă, culoare, 

sex, limbă, religie, opinie politică, de naţionalitate, apartenenţă etnică sau 

originea socială, de situaţia materială, incapacitatea fizică, de statutul la 

naştere sau de statutul dobândit al copilului ori al parinţilor sau al 

reprezentanţilor legali ai acestora”. 
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De asemenea, art.16 alin.(1) din Constituţia României conţine 

principiul egalităţii în drepturi: „Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a 

autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări”, iar art.49 alin.(2) 

instituie alocaţia de stat pentru copii ca forma de protecţie a statului 

acordată tuturor copiilor (nu părinţilor), fără discriminare („Statul acordă 

alocaţii pentru copii...”).  

Domnia sa apreciază că aceste două articole sunt complementare, 

art.49 alin.(2) nu poate fi interpretat fără luarea în considerare a art.16 

alin.(1). De altfel, prevederea constituţională din art.49 nu conţine nici o 

alta condiţie în afara aceleia ca beneficiarii alocaţiei să fie copiii. Legea 

nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului 

reiterează principiul nediscriminării în garantarea drepturilor prevăzute de 

lege tuturor copiilor. Art.7 din această lege cuprinde, printre criteriile 

discriminatorii interzise de lege, „situaţia materială”, adăugând şi criteriul 

legat de „dificultăţile de formare şi dezvoltare sau de alt gen ale copilului, 

ale părinţilor ori ale altor reprezentanţi legali sau de orice altă distincţie.” 

Sintagma „drepturile copilului” nu are doar un caracter general, ci se 

referă la norme juridice specifice ce permit acordarea de beneficii concrete 

celor îndreptăţiţi. Unul din aceste beneficii îl reprezintă alocaţia de stat 

pentru copii, un drept universal acordat fiecărui copil în virtutea calităţii lui 

de subiect de drept. 

Cu privire la posibilitatea ca alocaţia pentru copii să se acorde în 

funcţie de veniturile familiei, doamna Mirela Turcu arată că alocaţia este 

un drept al copilului şi nu al părinţilor şi consideră că ar fi necesară 

dezvoltarea de servicii sociale destinate îngrijirii copilului prin asigurarea 

serviciilor de îngrijire a copilului pe timpul zilei şi, implicit, stimularea 

participării părinţilor pe piaţa muncii. 

Doamna Alexandra Zugrăvescu consideră că alocaţia trebuie să fie 

universală. Însă din punct de vedere etic, copiii persoanelor cu venituri 

mari şi foarte mari ar trebui să primească o sumă mai mică, în timp ce 

copiii din familiile cu venituri până la o anumită limită ar trebui să 

primească o sumă mai mare, tocmai pentru a ajuta ceva mai mult familiile 

sărace. 

Doamna deputat Claudia Boghicevici salută participarea ONG-urilor 

şi subliniază importanţa consultării acestora întrucât ele au un rol 

important în protecţia copilului. De asemenea, arată că Guvernul are în 

vedere promovarea unui cod de asistenţă socială urmărind prin aceasta 

inserarea prestaţiilor şi serviciilor destinate protecţiei familiei într-un 

pachet integrat. Domnia sa consideră că toţi copiii trebuie să primească 
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alocaţia, apreciind totodată că este oportună, totuşi, diferenţierea 

cuantumului acesteia dând dovadă astfel de solidaritate socială. În acest 

sens, domnia sa precizează că se derulează la Arad, în parteneriat public-

privat, un program de contractare de servicii sociale ale DGASPC Arad cu 

ONG-urile, dată fiind experienţa acestora în protecţia drepturilor copilului. 

Domnul deputat Kerekes Karoly apreciază că declaraţia domnului 

Mihai Şeitan, ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, cu privire la 

modificarea legii privind alocaţia de stat pentru copii, este în conformitate 

cu Programul de guvernare care precizează acordarea alocaţiei în funcţie 

de veniturile familiei tocmai pentru o repartizare judicioasă a banului 

public spre familiile aflate în nevoie. Domnia sa recunoaşte că la 

momentul elaborării legii, în 1992-1993, s-au purtat discuţii referitoare la 

acordarea diferenţiată a alocaţiei, dar acest lucru suporta nişte cheltuieli 

de gestionare administrativă şi atunci a fost mai uşor să se acorde o sumă 

egală. De asemenea, domnia sa arată că, atunci când se pune în discuţie 

această problemă referitoare la cuantumul alocaţiei, ar trebui avute în 

vedere şi alte aspecte, cum ar fi, spre exemplu, numărul de copii existenţi 

în familie şi vârsta acestora, de aceea trebuie înţeles că un drept universal 

nu trebuie să fie neapărat şi uniform. 

Doamna Mihaela Grecu, director în cadrul Ministerului Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale, arată că intenţia de a realiza un cod social 

reiese tocmai din necesitatea raţionalizării prestaţiilor sociale, acest lucru 

presupunând o centralizare a programelor şi prestaţiilor sociale având în 

vedere că MMFPS nu este singurul minister care acordă prestaţii sociale. 

La ora actuală, demersul MMFPS constă în colectarea datelor pentru a se 

identifica cine acordă prestaţiile, cum se acordă acestea şi care sunt 

sumele ce vor intra într-o familie cu venituri reduse, determinându-se 

astfel efortul bugetar pentru acordarea tuturor acestor prestaţii, de la 

naşterea copilului şi până la majorat. De asemenea, MMFPS consideră că 

este foarte importană corelarea transferurilor financiare cu calitatea 

serviciului social acordat. 

Doamna preşedinte Cristina Ancuţa Pocora se interesează dacă 

MMFPS are stabilit un calendar pentru adoptarea acestui cod. 

Doamna director Mihaela Grecu a precizat că au fost centralizate 

doar prestaţiile gestionate de MMFPS şi aşteaptă datele solicitate de la 

celelalte ministere furnizoare de prestaţii sociale pentru a întocmi un 

raport centralizat. 

Domnul Eugen Crai, UNICEF România, a subliniat faptul că, potrivit 

Convenţiei Internaţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, acesta nu 
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este un asistat social, iar alocaţia pentru copii este un suport pe care 

statul îl ataşează copilului şi el reprezintă un drept ce trebuie acordat pe 

baze nediscriminatorii. Domnia sa argumentează faptul că diferenţierea 

alocaţiilor ar presupune costuri mari, pentru că o astfel de procedură 

necesită un număr mare de funcţionari care să o pună în aplicare.  

Dreptul universal la alocaţie nu trebuie sacrificat invocând presiuni 

economice dar apreciază ca foarte corectă observaţia doamnei director 

Mihaela Grecu privind corelarea dintre transferurile financiare şi calitatea 

serviciilor sociale. 

Domnul Eugen Crai arată că toate argumentele, atât de ordin juridic 

şi economic, cât şi cele care ţin de capacitatea administrativă, sunt în 

favoarea ideii de menţinere a alocaţiei de stat pentru copii în formă 

nediferenţiată. 

Doamna Voichiţa Pop, UNICEF România, achiesează la punctul de 

vedere exprimat de domnul Eugen Crai şi atrage atenţia că toate măsurile 

întreprinse pentru protecţia copilului şi a familiei trebuie să aibă în vedere 

şi situaţia demografică a ţării, care este îngrijorătoare şi ar putea constitui 

o altă temă de discuţie, întrucât pe termen lung şi mediu populaţia copiilor 

scade. 

Doamna Diana Nistorescu arată că MMFPS trebuie să se axeze nu 

doar pe realizarea unui inventar al prestaţiilor sociale ci trebuie să 

realizeze o analiză întemeiată a acestora. Multe servicii de prestaţii sociale 

furnizate de către ONG-uri s-au diminuat întrucât ele au fost înfiinţate şi 

finanţate în mare parte din fonduri externe care, în prezent, au scăzut. De 

asemenea, subliniază faptul că ONG-urile ar putea oferi servicii sociale în 

baza unui contract, dacă ar primi fonduri publice. 

Domnul Lucian Vizitiu susţine acordarea nediferenţiată a alocaţiei de 

stat pentru copii şi consideră că ar fi oportună crearea la nivelul 

administraţiei locale a unui fond pentru ajutorul acordat familiilor sărace. 

Doamna Marinela Alexeanu–Buttu subliniază că alocaţia de stat 

pentru copii reprezintă un drept universal, iar acordarea diferenţiată a 

acesteia ar duce la discriminarea copiilor şi, în plus, nu şi-ar atinge scopul 

de ajutorare a familiilor cu venituri mici întrucât beneficiarii venitului 

minim garantat primesc aceşti bani ţinând cont de venitul realizat pe cap 

de familie. 

Domnul deputat Dorel Covaci consideră că, pentru atingerea acestor 

obiective de mărire a alocaţiilor pentru copii, Guvernul trebuie să se 

orienteze către măsuri ferme anticriză şi de reducere a muncii subterane 

pentru a fi mai uşor să se asigure servicii sociale la standarde mondiale. 
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Domnul deputat Ioan Nelu Botiş, vicepreşedinte al Comisiei pentru 

muncă şi protecţie socială, este adeptul promovării unei stimulări pozitive 

în sprijinul educaţiei copilului.  

Doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora a mulţumit încă o dată 

invitaţilor pentru participare şi a subliniat faptul că toţi membrii Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială sunt deschişi faţă de orice iniţiativă de 

colaborare cu ONG-urile.  

 

Domnia sa concluzionează că ideea comună desprinsă în urma 

discuţiilor este aceea că alocaţia reprezintă un drept universal pentru 

copii, nu un ajutor social care poate fi diferenţiat, că alocaţia nu trebuie 

legată de ceea ce înseamnă familie şi de ajutoarele date familiei, fiind un 

drept al copilului. Practic, toţi copiii ar trebui să primească această 

alocaţie, chiar dacă statul vine şi susţine familia din care provine cu alte 

tipuri de ajutoare sociale. 

Totodată, domnia sa doreşte să-i asigure pe participanţi că în viitor  

se vor mai organiza dezbateri publice cu reprezentanţii societăţii civile, pe 

teme de mare impact social. 

 

 În ziua de 25 februarie 2010, membrii comisiei au studiat individual 

petiţiile şi sesizările formulate de asociaţii ale diferitelor categorii socio-

profesionale cu privire la proiectul de lege privind sistemul unitar de pensii 

publice. 

 
  VICEPREŞEDINTE,   SECRETAR, 

Ioan Cindrea     Adrian Solomon 
 

 
 
 
 
 
 
Şef serviciu,  
Consilier parlamentar Elena Mesaroş 

 Întocmit, 
 Consultant parlamentar Lidia Ana Vlădescu 
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