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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL 

al şedinţelor Comisiei din 23 şi 24 iunie 2010 

 

 

În ziua de 23 iunie 2010, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

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

de zi: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind 

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

83/2010 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

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

asigurări sociale - Plx 129/2010. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Ioan Cindrea, 

vicepreşedinte al comisiei. 

 

La dezbateri a participat ca invitat, doamna Doina Pârcălabu – 

Secretar de Stat în cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 

şi preşedintele Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări 

Sociale. 

 

  



Cele două propuneri legislative au fost prezentate de către doamna 

Elena Anghel, consilier parlamentar. 

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind 

sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale - Plx 83/2010 

are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.19/2000 privind 

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

modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: 

- modificarea art. 92 alin.(1) lit.d) în sensul ca plata pensiei să se 

suspende începând cu luna următoare celei în care beneficiarul unei pensii 

de urmaş realizează, dintr-o activitate profesională, venituri brute lunare 

mai mari de ½ din salariul mediu brut pe economie, stabilit conform art.5 

alin.(3), în loc de ¼ cât este prevăzut în textul în vigoare; 

- modificarea art.94 alin.(2), în sensul ca beneficiarii pensiei de 

urmaş să poată cumula pensia cu veniturile realizate dintr-o activitate 

profesională, dacă veniturile brute lunare realizate nu depăşesc ½ din 

salariul mediu brut lunar pe economie, stabilit conform art.5 alin.(3), în 

loc de ¼ cât este prevăzut în textul în vigoare. 

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

reprezentantul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.  

În cursul dezbaterilor s-a propus respingerea iniţiativei legislative. 

Cu unanimitate de voturi, propunerea a fost acceptată, iar motivele 

respingerii se regăsesc în raportul comisiei.  

 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

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

sociale - Plx 129/2010 are ca obiect modificarea şi completarea Legii 

nr.19/2000 în sensul suportării din bugetul asigurărilor sociale de sănătate 

a costului tratamentului balnear pentru asiguraţii aflaţi în incapacitate 

temporară de muncă pe o perioadă mai mare de 90 de zile, precum şi 

pentru pensionarii de invaliditate. 

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

reprezentantul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.  
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În cursul dezbaterilor s-a propus respingerea iniţiativei legislative. 

Cu unanimitate de voturi, propunerea a fost acceptată, iar motivele 

respingerii se regăsesc în raportul comisiei.  

 

În ziua de 24 iunie 2010, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

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

studiu individual asupra proiectului de Lege privind sistemul unitar de 

pensii publice, retrimis comisiei de către plenul Camerei Deputaţilor, 

pentru reexaminare.  

 

Din numărul total al membrilor comisiei (19), în zilele de 23 şi 24 

iunie 2010 au absentat domnul deputat Victor Paul Dobre (grup 

parlamentar PNL) şi domnul deputat Dorel Covaci (grup parlamentar 

PSD+PC) – delegaţie. 

Au fost prezenţi următorii deputaţi: Ioan Cindrea şi Ioan-Nelu Botiş 

– vicepreşedinţi, Adrian Solomon şi Kerekes Károly – secretari, Maria 

Eugenia Barna, Claudia Boghicevici, Ioan Narcis Chisăliţă, Cristina Elena 

Dobre, Florian-Daniel Geantă, Cornel Ghiţă, Ludovic Orban, Cristina-

Ancuţa Pocora, Dan-Mircea Popescu, Vasile Silviu Prigoană, Nini Săpunaru, 

Marian Sârbu, Iulian Vladu – membri. 

 

  

  VICEPREŞEDINTE,   SECRETAR, 
Ioan Cindrea     Adrian Solomon 

 

 

 

 

Şef serviciu,  
Consilier parlamentar Elena Mesaroş 

 Întocmit, 
 Consultant parlamentar Lidia Ana Vlădescu 
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