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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

PROCES-VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din zilele de 9-12 decembrie 2013 

 

În perioada 9 - 12 decembrie 2013, Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind 

protecţia și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – 

PLx.433/2013 

2. Propunere legislativă pentru susţinerea creșterii natalităţii - 

PLx.439/2013 

3. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și 

studenţilor - PLx.440/2013 

4. Propunere legislativă pentru modificarea art.4 din Legea nr.416/2001 

privind venitul minim garantat, cu modificările și completările 

ulterioare - PLx.465/2013 

5. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.44/1994 privind 

veteranii de război precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor 

de război, republicată - PLx.467/2013 

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

nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii - PLx.490/2013 

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

nr.93/2013 pentru modificarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a 



Guvernului nr.97/2010 privind reglementarea unor măsuri în sistemul 

de asigurări sociale de sănătate - PLx.501/2013 

8. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2011 

privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfășurate de 

zilieri și a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat - 

PLx.507/2013 

9. Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (1) al art.139 din 

Legea nr.53/2003-Codul Muncii - PLx.513/2013 

10. Proiect de Lege privind invenţiile de serviciu - PLx.508/2013 

11. Propunere legislativă pentru completarea articolului 22 din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2009 cu privire la 

rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri 

financiar-fiscale - PLx.510/2013 

12. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.2 din Legea 

nr.453/2006 privind consacrarea zilei de 13 decembrie ca sărbătoare 

a etniei tătare din România - PLx.523/2013 

13. Propunere legislativă pentru completarea art.21 din Legea 

nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și 

completările ulterioare - PLx.445/2013 

14. Propunere legislativă pentru completarea Legii 571/2003, Codul 

Fiscal - PLx.554/2013 

15. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.571/2003 privind Codul Fiscal - PLx.556/2013 

16. Propunere legislativă pentru completarea art.70 din Legea 

nr.571/2003 privind Codul fiscal - PLx.561/2013 

17. Propunere legislativă pentru completarea art.182 din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - PLx.559/2013 

 
Documente ale Uniunii Europene supuse examinării parlamentare: 
 

1. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu 

Consolidarea dimensiunii sociale a Uniunii Economice şi Monetare – 

E94/2013 COM (2013) 690 
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2. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi 

Comitetul Economic şi Social European Evaluarea reglementărilor 

naţionale privind accesul la profesii - E95/2013 COM (2013) 676 

3. Propunere de Decizie a Consiliului privind Summit social tripartit 

pentru dezvoltare si ocupare forta de munca – E31/2013 COM 

(2013) 740 

 

În data de 9 decembrie 2013 lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Florin Iordache, preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

• domnul Răzvan Vulcănescu – subsecretar se stat - Ministerul 

Sănătăţii; 

• doamna Corina Teodor – consilier - Ministerul Sănătăţii. 

• doamna Otilia Sava - Secretar de Stat – Ministerul Apărării 

Naţionale; 

• domnul col. Nicolae Anghelescu -  Ministerul Apărării Naţionale; 

• doamna Mihaela Grecu – director - Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice; 

• domnul Eduard Corjescu - director - Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice; 

• doamna Maria Juravlea – director în cadrul Ministerului Muncii, 

Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice; 

• doamna Narcisa Tănase – Ministerul Educaţiei Naţionale; 

• Doamna Rodica Cristu – consilier – Ministerul Finanţelor Publice. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind 

protecţia și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap  prevede 

majorarea numărului biletelor de tratament balnear gratuit pentru 

persoanele cu handicap, formarea unui sistem de examinare în şcoli şi în 

universităţi adaptat la particularităţile persoanelor cu dizabilităţi, 

promovarea conceptului de educaţie permanentă pentru persoanele cu 

handicap, precum şi acordarea contravalorii biletelor de călătorie 
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indiferent de mijlocul de transport, dacă din motive obiective acestea nu 

au fost solicitate sau nu au putut fi utilizate. 

 Cu această propunre a fost sesizată şi Comisia pentru sănătate şi 

familie. În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât respingerea 

iniţiativei legislative şi întocmirea unui raport preliminar către Comisia 

pentru sănătate şi familie. 

 Propunerea legislativă pentru susţinerea creșterii natalităţii are ca 

obiect de reglementare instituirea unor măsuri în vederea realizării acestui 

obiectiv şi anume: scutirea de impozit pe veniturile din salarii, scutirea de 

la plata impozitului pentru o singură clădire şi un singur teren şi 

subvenţionarea de la bugetul de stat a dobânzii la un singur credit 

ipotecar în valoare de maxim 50.000 euro, pentru orice cetăţean român 

care este părintele natural a cel puţin 3 copii. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu 

majoritate de voturi (o abţinere) respingerea iniţiativei legislative din 

următoarele considerente întrucât aplicarea acestor măsuri ar conduce la 

crearea unui cadru discriminatoriu faţă de celelalte categorii de 

contribuabili cu 1 sau 2 copii; 

 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenţilor 

a fost dezbătută şi respinsă cu majoritate de voturi. 

 Propunerea legislativă pentru modificarea art.4 din Legea 

nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările 

ulterioare prevede majorarea cu 20% a nivelului lunar al venitului minim 

garantat. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu 

majoritate de voturi pentru, (1 vot împotrivă şi 3 abţineri) respingerea 

iniţiativei legislative întrucât prin aplicarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.42/2013 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.416/2001 privind venitul minim garantat, precum şi pentru modificarea 

Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, nivelul 

venitului minim garantat se majorează cu 13% în două tranşe (cu 8,5% 

începând cu drepturile aferente lunii iulie 2013 şi cu 4,4% din 1 ianuarie 
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2014), ca măsură de protecţie datorată liberalizării preţurilor la energia 

electrică şi gaze naturale. 

Propunerea legislativă înscrisă la punctul 5 pe ordinea de zi are ca 

obiect de reglementare modificarea art.17 alin.(3) din Legea nr.44/1994 

privind veteranii de război precum și unele drepturi ale invalizilor și 

văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

în sensul ca veteranilor şi văduvelor de război să li se asigure, în mod 

gratuit, după caz, incinerare, locuri de veci în cimitirele civile ori locuri de 

înhumare în cimitirele militare sau civile, în caz de deces. 

Iniţiativa legislativă a fost de asemenea respinsă cu majoritate de 

voturi, (1 vot împotrivă şi 2 abţineri) deoarece în prezent, legea prevede 

deja că veteranilor şi văduvelor de război li se asigură în mod gratuit,  

după caz, incinerare, locuri de veci în cimitirele civile, ori locuri de 

înhumare în cimitirele militare sau civile. 

 Potrivit propunerii legislative pentru modificarea alin.(1) al art.3 din 

Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii se propune 

majorarea cuantumului alocaţiei astfel: 

- de la 200 lei, respectiv 0,4 ISR, cât este în prezent, la 300 lei, 

respectiv 0,6 ISR, pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani (sau 

până la 3 ani, în cazul copiilor cu handicap); 

- de la 42 lei, respectiv 0,084 ISR, cât este în prezent, la 75 lei, 

respectiv 0,15 ISR, pentru copiii între 2 şi 18 ani, precum şi pentru 

tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi care urmează cursurile 

învăţământului liceal sau profesional; 

- de la 84 lei, respectiv 0,168 ISR, cât este în prezent, la 150 lei, 

respectiv 0,3 ISR pentru copiii cu handicap cu vârsta cuprinsă între 

3 şi 18 ani, acordată conform art.58 alin.(1) din Legea 

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât cu majoritate de 

voturi pentru, (4 voturi împotrivă) respingerea iniţiativei legislative 
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întrucât aplicarea ei ar conduce la un efort bugetar suplimentar care nu 

poate fi susţinut. 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.93/2013 pentru modificarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr.97/2010 privind reglementarea unor măsuri în sistemul de 

asigurări sociale de sănătate are ca obiect de reglementare stabilirea 

numărului de posturi pentru Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi 

casele de asigurări de sănătate, în vederea încadrării în cheltuielile de 

personal din sistemul de asigurări sociale de sănătate cât şi pentru 

fundamentarea cheltuielilor de personal în bugetul anului 2014. 

 În urma dezbaterilor membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială au hotărât, cu majoritate de voturi (două abţineri), aprobarea 

proiectului de lege în forma prezentată şi întocmirea unui raport preliminar 

către Comisia pentru sănătate şi familie, care este, de asemenea, sesizată 

pe fond cu acest proiect de lege. 

 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii 

nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional 

desfășurate de zilieri și a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat 

are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

nr.52/2011, în sensul extinderii ariei beneficiarului de lucrări, care poate fi 

şi o persoană fizică autorizată sau întreprinzător titular al întreprinderii 

individuale sau familiale, redefinirii caracterului ocazional al activităţilor 

necalificate şi completării regimului sancţionator contravenţional referitor 

la faptele săvârşite de beneficiar. 

De asemenea, se prevede modificarea Legii nr.416/2001, în sensul 

ca veniturile realizate din activităţi necalificate de către persoanele fizice 

apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, să nu fie luate în 

considerare la menţinerea dreptului de ajutor social. 

 În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât cu 

majoritate de voturi, (două abţineri) aprobarea proiectului de lege pentru 

îmbunătăţirea cadrului legal privind desfăşurarea activităţilor cu caracter 

ocazional de către zilieri, precum şi în vederea încurajării beneficiarilor de 

ajutor social pentru desfăşurarea de activităţi aducătoare de venituri, care 
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să ducă în final la creşterea ratei de ocupare a acestei categorii de 

populaţie. 

 Amendamentele adoptate asupra proiectului de lege se regăsesc în 

raportul comisiei. 

Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (1) al art.139 

din Legea nr.53/2003-Codul Muncii, care prevede includerea în lista 

sărbătorilor legale în care nu se lucrează a zilei de 10 mai, a fost 

dezbătută şi respinsă cu majoritate de voturi (un vot împotrivă şi două 

abţineri). 

 Proiectul de Lege privind invenţiile de serviciu a fost dezbătut şi 

avizat favorabil cu majoritate de voturi (două abţineri). 

 Propunerea legislativă pentru completarea articolului 22 din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea 

bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale a 

fost avizată negativ, în urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi. 

 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.2 din Legea 

nr.453/2006 privind consacrarea zilei de 13 decembrie ca sărbătoare a 

etniei tătare din România a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi. 

 Iniţiativele legislative înscrise la punctele 13, 14 şi 15 pe ordinea de 

zi au fost dezbătute şi avizate negativ cu unanimitate de voturi. 

 Iniţiativele legislative înscrise la punctele 16 şi 17 pe ordinea de zi 

au fost dezbătute şi avizate favorabil cu unanimitate de voturi. 

 Referitor la documentele Uniunii Europene supuse examinării 

parlamentare aflate pe ordinea de zi au fost prezentate motivele care au 

dus la apariţia acestor documente. 

 S-a arătat că Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost 

sesizată, în temeiul HCD nr.11/2011, cu „Comunicarea comisiei privind 

CONSOLIDAREA DIMENSIUNII SOCIALE A UNIUNII ECONOMICE ŞI 

MONETARE”– COM (2013)690, şi comunicarea Comisiei Europene 

“Evaluarea reglementărilor naţionale privind accesul la profesii” – COM 

(2013) 676, în vederea examinării fondului. 

În urma discuţiilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 

voturi pentru, întocmirea proiectelor de opinie, favorabile promovării 
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acestor Comunicări ale Comisiei, considerând că nu aduc atingere 

intereselor şi legislaţiei României.  

Referitor la propunerea de Decizie a Consiliului privind Summit 

social tripartit pentru dezvoltare si ocupare forta de munca – E31/2013 

COM (2013) 740, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost 

sesizată, în temeiul HCD nr.11/2011, în vederea verificării respectării 

principiului subsidiarităţii. 

Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de  voturi pentru, întocmirea unui proces verbal, 

care a fost transmis Comisiei pentru afaceri europene şi, spre informare, 

Biroului permanent al Camerei Deputaţilor şi Direcţiei pentru Uniunea 

Europeană. 

 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (25) în zilele de 9-12 şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii 

deputaţi: Iordache Florin – preşedinte, Solomon Adrian şi Vladu Iulian – 

vicepreşedinţi, Găină Mihăiţă şi Pocora Cristina-Ancuţa – secretari, Amet 

Varol, Anastase Roberta-Alma, Axente Ioan, Baltă Mihai, Boghicevici 

Claudia, Calotă Florică Ică, Condurăţeanu Andrei-Răzvan, Covaci Dorel, 

Delureanu Virgil, Dumitrache Ileana-Cristina, Galan Constantin, Grapini 

Maria, Iane Daniel, Kerekes Károly, Sefer Cristian-George, Stativă Irinel-

Ioan, Stoica Mihaela, Suciu Vasile-Daniel, Teodorescu Ioan Viorel, Tudorie 

Violeta. 

  

  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Florin Iordache     Mihăiţă Găină 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, Consilier Sorina Szabo 
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