Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ

PROCES VERBAL
al şedinţelor comisiei din zilele de 5, 6 şi 7 februarie 2008

În zilele de 5, 6 şi 7 februarie 2008 la lucrările comisiei sunt
prezenţi 16 deputaţi, lipsind domnii deputaţi Miuţescu Gheorghe Adrian şi
Voicu Mihai Alexandru (grup parlamentar PNL).
Sunt prezenţi următorii: Gheorghe Barbu – preşedinte, Ion Mînzînă
şi Marian Sârbu – vicepreşedinţi, Pavel Todoran şi Kerekes Karoly –
secretari, Ionela Pop Bruchental, Stelian Duţu, Valentin Adrian Iliescu,
Samuel Valentin Boşneac, Iuliu Ioan Furo, Filonaş Chiş, Ioan Cindrea,
Irinel Ioan Stativă, Gabriela Nedelcu, Dan Constantin Mocănescu-Coloros,
Dumitru Gheorghe Mircea Coşea - membri.
Lucrările şedinţei din 5 februarie 2008 sunt conduse de domnul
deputat Gheorghe Barbu, preşedintele comisiei.
Comisia aprobă, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi:
1. PLx 727/2007 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.80/2007 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2003 privind sistemul de
pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular (fond)
2. PLx 825/2007 - Propunere legislativă privind sistemul public de pensii
pentru agricultori (fond)
3. PLx 844/2007 - Propunere legislativă privind Statutul Controlorului
Civil de Trafic Aerian din România (fond)
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4. PLx 814/2007 - Propunere legislativă pentru completarea art.55 din
Legea nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar şi
modificarea pct.I din ANEXA la aceeaşi lege (avizare)
5. PLx 879/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea art.11 din
Legea nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar
(avizare)
6. PLx

881/2007

-

Propunere

legislativă

pentru

modiifcarea

şi

completarea Legii nr.7/2006 privind Statutul funcţionarului public
parlamentar (avizare).
La dezbateri participă ca invitaţi:
1. d-l Anton Niculescu – Secretar de Stat, Ministerul Afacerilor Externe
2. d-na Denisa Pătraşcu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi
Egalităţii de Şanse
3. d-na Teodora Bertzi – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi
Egalităţii de Şanse
4. d-na Elena Şerbănescu – consilier diplomatic, Ministerul Afacerilor Externe
5. d-l Grigore Ionescu – consilier, Ministerul Afacerilor Externe
6. d-l Răzvan Ionescu – consilier, Ministerul Transporturilor
7. d-na Dana Lupică – consilier, Ministerul Transporturilor
8. d-l Dumitru Călinoiu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de
Şanse
9. d-na Georgeta Bratu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de
Şanse
10. d-na Cecilia Sebe – şef serviciu, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de
Şanse
11. d-l deputat Vladimir Mănăstireanu – iniţiator al propunerii legislative aflate
la punctul 3 de pe ordinea de zi.
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.80/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.36/2003 privind sistemul de pensionare a
membrilor personalului diplomatic şi consular - PLx 727/2007 a fost
prezentat de către domnul preşedinte Gheorghe Barbu.
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Domnia sa menţionează că proiectul de lege a fost discutat şi
finalizat în şedinţa comisiei din 11 decembrie 2007. În cursul acelei
şedinţe au fost propuse amendamente de către Ministerul Afacerilor
Externe, preluate de domnul deputat Filonaş Chiş şi acceptate de comisie.
Ulterior, după întocmirea raportului, Departamentul Legislativ a sesizat
comisia că există prevederi în noua redactare a legii care încalcă principiul
neretroactivităţii legii. S-a luat legătura cu autorul amendamentelor, care
şi-a însuşit propunerile Departamentului Legislativ şi a propus reanalizarea
acelor prevederi în prima şedinţă a comisiei din luna februarie.
Domnul deputat Filonaş Chiş precizează că amendamentele asupra
cărora se reiau discuţiile se regăsesc la punctele 7, 91, 131 şi 16 din
Ordonanţa de urgenţă nr.80/2007, precum şi la art.II din legea de
aprobare a acesteia. Astfel, domnia sa dă citire textelor reformulate,
precizând că acestea se află la nr. crt. 11, 14, 19, 22 şi 27 din raportul
comisiei.
Domnul Secretar de Stat Anton Niculescu precizează că Ministerul
Afacerilor Externe este de acord cu reformulările propuse.
Domnul preşedinte Gheorghe Barbu aminteşte că celelalte nr.crt. din
raportul anterior, cu sau fără amendamente, rămân neschimbate, şi
supune votului textele modificate.
Amendamentele propuse în şedinţa de azi sunt acceptate cu
unanimitate de voturi şi se regăsesc în raportul comisiei.
Propunerea legislativă privind sistemul public de pensii pentru
agricultori - PLx 825/2007 este prezentată de către doamna Elena Anghel,
consilier în cadrul comisiei. Domnia sa precizează că obiectul de
reglementare îl constituie crearea unui nou sistem de pensii pentru
agricultori, în condiţii de mutualitate cu statul.
Astfel, propunerea legislativă reglementează 5 tipuri de contribuţii
lunare individuale şi condiţii de pensionare mai lejere decât în sistemul
public de stat, respectiv se propun vârstele de 57 de ani pentru femei şi
62 de ani pentru bărbaţi, cu un stagiu minim de cotizare de 10 ani. De
asemenea, se instituie o pensie minimă garantată şi sunt reglementate
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pensiile de invaliditate şi de urmaş, precum şi alte drepturi de asigurări
sociale. Propunerea legislativă mai vizează un buget al pensiilor pentru
agricultori, integrat în bugetul asigurărilor sociale de stat, iar instituţional,
se propune înfiinţarea Departamentului de pensii pentru agricultori, în
cadrul Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale.
Doamna

consilier

Elena

Anghel

menţionează

că

propunerea

legislativă a fost respinsă de Senat şi are aviz negativ de la Consiliul
Economic şi Social, precum şi punct de vedere negativ din partea
Guvernului. De asemenea, are aviz favorabil de la Comisia pentru
egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi, iar Consiliul Legislativ i-a dat
aviz favorabil, însă cu observaţii şi propuneri pe plan redacţional şi sub
aspectul respectării normelor de tehnică legislativă, dar şi observaţii de
fond.
Domnul Marian Sârbu, în calitate de iniţiator, menţionează că
iniţiativa legislativă propune, în mod firesc, un sistem de pensii foarte
precis pentru acest sector de activitate, respectiv agricultura. De
asemenea, precizează că pensiile actuale ale agricultorilor sunt plătite de
către bugetul de stat în timp ce actualii agricultori de vârstă activă
contribuie, atâţi câţi o fac, la bugetul asigurărilor sociale de stat; astfel,
contribuţiile agricultorilor de vârstă activă se redistribuie la alte categorii
sociale.
Având în vedere complexitatea proiectului, domnul deputat Marian
Sârbu propune amânarea dezbaterilor cu o săptămână, pentru a fi studiat
cu atenţie.
Doamna Secretar de Stat Denisa Pătraşcu consideră că modalităţile
de calcul şi cele de plată ale acestor pensii sunt neclare.
În completare, domnul preşedinte Gheorghe Barbu precizează că
există prevederi care contravin legislaţiei comunitare şi, de asemenea,
apreciază că introducerea unui nou sistem de pensii necesită o decizie
majoră întrucât sunt milioane de oameni din domeniul respectiv care nu
sunt asiguraţi.
Domnul deputat Marian Sârbu precizează că de la momentul
depunerii proiectului la Senat, în calitate de primă cameră sesizată, şi
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până la momentul discutării lui în Camera decizională, au intrat în vigoare
acte normative care instituie cadrul legal în vederea aplicării principiului
egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în schemele ocupaţionale de
securitate socială, fiind astfel transpuse în dreptul intern dispoziţiile
Directivei 86/378/CEE, modificată prin Directiva 96/67/CEE. Având în
vedere şi acest aspect, domnia sa solicită amânarea dezbaterilor cu două
săptămâni, pentru a corela prevederile propunerii legislative cu noile acte
normative în vigoare.
Supusă

la

vot,

propunerea

de

amânare

este

acceptată

cu

unanimitate de voturi.
Propunerea legislativă privind Statutul Controlorului Civil de Trafic
Aerian din România - PLx 844/2007 este prezentată de către domnul
preşedinte Gheorghe Barbu. Domnia sa menţionează că propunerea
legislativă a fost trimisă Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi
Comisiei pentru industrii şi servicii, pentru dezbatere pe fond şi întocmirea
unui raport comun.
Domnul deputat Vladimir Mănăstireanu, în calitate de iniţiator,
prezintă motivele pentru care s-a hotărât iniţierea acestui proiect de act
normativ.
Domnul

Răzvan

Ionescu,

consilier

în

cadrul

Ministerului

Transporturilor precizează că ministerul susţine promovarea acestui act
normativ, dar nu în forma prezentată, întrucât contravine legislaţiei în
vigoare, naţionale şi comunitare.
Doamna Secretar de Stat Denisa Pătraşcu precizează că nu se poate
susţine acest proiect întrucât există un Cod al muncii aplicabil, iar în ceea
ce priveşte pensiile de serviciu, ministerul nu poate suporta diferenţa
dintre pensia din sistemul public şi pensia de serviciu.
Domnul deputat Marian Sârbu face o observaţie referitoare la faptul
că nu există o poziţie coerentă în ceea ce priveşte punctele de vedere ale
ministerelor implicate dacă proiectul este oportun sau nu.
Domnul preşedinte Gheorghe Barbu precizează că membrii comisiei
nu sunt de acord cu instituirea pensiei de serviciu pentru anumite categorii
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socio-profesionale. În plus, legislaţia specială care reglementează pensia
de serviciu şi a celei anticipate pentru anumite categorii profesionale,
condiţionează

acordarea

acesteia

de

îndeplinirea

condiţiilor

pentru

obţinerea unei categorii de pensii din sistemul public. În acest context, se
precizează faptul că la vârsta de 57 de ani nu sunt îndeplinite condiţiile de
acordare a pensiei de serviciu, iar la vârsta de 52 de ani nici o persoană
nu poate beneficia de pensie anticipată, atât în sistemul public, cât şi în
legislaţia specială ce reglementează pensia de serviciu.
Referitor la reglementarea unor condiţii de muncă şi acordarea unor
drepturi

pentru

această

categorie

de

salariaţi,

domnul

preşedinte

Gheorghe Barbu precizează că există Legea nr.226/2006 în baza căreia
sunt încadrate în condiţii speciale diverse locuri de muncă, nominalizate
expres şi limitativ în lege. În vederea pensionării, persoanele care au
lucrat în aceste locuri beneficiază de reducerea vârstelor de pensionare,
dar şi de alte facilităţi. Apariţia acestei legi are ca temei legal art.20 din
Legea nr.19/2000. Domnia sa consideră că ar fi fost mai corect dacă
iniţiatorii ar fi propus introducerea în categoria locurilor de muncă speciale
şi a celor ocupate de controlorii civili de trafic aerian.
Domnul deputat Dan Mocănescu apreciază că reglementarea unor
drepturi ce se acordă unei categorii de salariaţi poate fi prevăzută în
contractul colectiv de muncă la nivel de ramură şi nu într-un statut
profesional,

care

este

mai

mult

un

regulament

de

organizare

şi

funcţionare.
Domnia sa consideră că propunerea legislativă încalcă un act
normativ în vigoare, respectiv Contractul colectiv de muncă unic la nivel
naţional pe anii 2007-2010, care cuprinde drepturile şi obligaţiile
angajatorilor şi ale salariaţilor cu privire la condiţiile generale de muncă
prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi cele convenite în procesul de
negociere.
Având în vedere aceste aspecte sesizate de membrii comisiei,
domnul preşedinte Gheorghe Barbu supune la vot forma adoptată de
Senat, respectiv respingerea iniţiativei legislative. Cu majoritate de voturi
(un vot împotrivă şi 5 abţineri) este acceptată forma Senatului, urmând a
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notifica soluţia adoptată Comisiei pentru industrii şi servicii, în vederea
întocmirii raportului comun, după finalizarea dezbaterilor şi în cadrul
acestei comisii.
Propunerea

legislativă

pentru

completarea

art.55

din

Legea

nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar şi modificarea
pct.I din ANEXA la aceeaşi lege - PLx 814/2007, este prezentat de către
domnul preşedinte Gheorghe Barbu. Domnia sa precizează că obiectul de
reglementare îl reprezintă completarea art.55 din Legea nr.7/2006 cu un
nou alineat, care instituie posibilitatea ca persoane din afara Parlamentului
să poată fi detaşate în structurile de specialitate ale Camerei Deputaţilor şi
Senatului,

în

funcţii

publice/funcţii

de

specialitate,

cu

respectarea

condiţiilor de studii şi vechime, urmând ca, pe perioada detaşării, acestor
persoane să li se acorde statutul de funcţionar public parlamentar.
Domnul deputat Filonaş Chiş menţionează că soluţia legislativă
preconizată afectează concepţia generală a legii de bază cel puţin în ceea
ce priveşte numirea funcţionarului public parlamentar, care, potrivit art.12
alin.(1) din Legea nr.7/2006, se face numai pe un post vacant, prin
concurs sau examen, după caz. Or, în situaţia acceptării detaşării unor
persoane din afara sistemului, s-ar ajunge la eludarea prevederilor legale
referitoare la numirea acestora, precum şi la posibilitatea acordării
statutului de funcţionar public parlamentar, chiar dacă pe o perioadă
determinată, fără respectarea condiţiilor prevăzute de lege.
În completarea celor expuse anterior, domnul preşedinte Gheorghe
Barbu apreciază că propunerea legislativă contravine şi prevederilor art.87
alin.(1) din Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici,
republicată, care reprezintă cadrul general în materie, potrivit cărora
mobilitatea prin modificarea raporturilor de serviciu se realizează numai în
cadrul corpului funcţionarilor publici. În consecinţă, nefiind vorba de o
persoană

numită

într-o

funcţie

publică

parlamentară

pe

durată

nedeterminată şi neexistând un raport de serviciu cu una din structurile de
specialitate ale Parlamentului, persoana detaşată nu poate dobândi
statutul de funcţionar public parlamentar.
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Având în vedere aspectele sesizate, domnul preşedinte Gheorghe
Barbu propune acordarea unui aviz negativ. Supusă la vot, propunerea de
avizare negativă este acceptată cu unanimitate de voturi.
Propunerea
nr.7/2006

privind

legislativă
statutul

pentru

modificarea

funcţionarului

public

art.11

din

parlamentar

Legea
-

PLx

879/2007, este prezentată de către domnul preşedinte Gheorghe Barbu.
Domnia sa precizează că obiectul de reglementare îl constituie modificarea
dispoziţiilor actuale din Legea nr.7/2006 în sensul că o persoană poate
ocupa o funcţie publică parlamentară în structurile de specialitate ale
Parlamentului dacă are cetăţenia uneia din ţările membre ale Uniunii
Europene şi reşedinţa în România.
Având în vedere avizul Consiliului Legislativ nr.884/03.07.2007,
domnul preşedinte Gheorghe Barbu propune acordarea unui aviz negativ,
cu menţiunea că adoptarea unor asemenea reglementări încalcă art.39
paragrafele 3 şi 4 din Tratatul instituind Comunitatea Europeană, precum
şi ale art.16 alin.(3) din Constituţia României. Propunerea de avizare
negativă este acceptată cu unanimitate de voturi.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.7/2006

privind

Statutul

funcţionarului

public

parlamentar

-

PLx

881/2007, este prezentată de către domnul preşedinte Gheorghe Barbu,
care precizează că obiectul de reglementare îl constituie modificarea
art.22 alin.(1) lit.a) din Legea nr.7/2006, precum şi a pct.II din anexa la
această lege, în vederea eliminării unor discriminări, la promovarea în
funcţie, între funcţionarii publici din afara instituţiei Parlamentului şi
personalul din interiorul acesteia.
Domnia sa propune acordarea unui aviz negativ, întrucât Legea
nr.221/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.7/2006 a avut în
vedere atât modificarea prevederilor art.22 alin.(1) lit.a), cât şi a anexei.
Astfel, potrivit noului text al lit.a) a alin.(1) al art.22, în vederea
prezentării la examen sau concurs funcţionarul public trebuie să aibă
vechimea minimă stabilită conform art.11 alin.(12). Or, potrivit acestor
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dispoziţii, vechimea minimă în specialitate necesară pentru ocuparea
funcţiilor publice parlamentare de execuţie se stabileşte, de comun acord,
de către secretarul general al Camerei Deputaţilor şi secretarul general al
Senatului.
În ceea ce priveşte modificarea pct.II din anexa la Legea nr.7/2006,
se menţionează că, potrivit modificărilor aduse prin Legea nr.221/2007,
acesta nu se mai referă la vechime, ci numai la nivelul studiilor.
Propunerea de avizare negativă este acceptată cu unanimitate de
voturi.
Lucrările şedinţei din 6 februarie 2008 sunt conduse de domnul
deputat Gheorghe Barbu, preşedintele comisiei.
Comisia aprobă, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi:
1. PLx 774/2007 - Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.
416/2001, privind venitul minim garantat (fond)
2. PLx 772/2007 - Propunere legislativă de modificare şi completare a
Legii

nr.448/2006

privind

protecţia

şi

promovarea

drepturilor

persoanelor cu handicap (fond)
3. PLx 770/2007 - Propunere legislativă de modificare a Legii nr.19 din
17/03/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de
asigurări sociale (fond)
4. PLx 773/2007 - Propunere legislativă pentru completarea Legii
nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de
asigurări sociale (fond).
La dezbateri participă, ca invitaţi:
1. d-na Teodora Bertzi - Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi
Egalităţii de Şanse
2. d-na Georgeta Bratu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de
Şanse
3. d-l Toader Dima – secretar general, Autoritatea Naţională pentru
Persoanele cu Handicap
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4. d-na Anca Ilie – şef serviciu, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu
Handicap.
Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.416/2001, privind
venitul minim garantat - PLx 774/2007, este prezentată de către domnul
preşedinte Gheorghe Barbu.
Doamna deputat Ionela Pop Bruchetal, în calitate de iniţiator,
precizează că în conformitate cu prevederile art.2 din H.G. nr.1488/2004
privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se
acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială “Bani de
liceu”, beneficiari sunt elevii care se află în întreţinerea familiilor al căror
venit brut lunar pe membru de familie, realizat în ultimele 3 luni
anterioare depunerii cererii este de maximum 150 lei, precum şi elevii
care beneficiază de o măsură de protecţie ori aflaţi sub tutelă sau
curatelă, în cazul respectării condiţiei de venit.
Art.3 din aceeaşi hotărâre a Guvernului stipulează faptul că la
stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate
veniturile cu caracter permanent, cu excepţia alocaţiei de stat, alocaţiei
suplimentare pentru familiile cu mulţi copii, burselor de studii şi burselor
sociale, precum şi a altor ajutoare cu caracter social acordate elevilor.
Potrivit art.213 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii sunt asigurate în sistemul asigurărilor de sănătate
persoanele aflate în anumite situaţii, pe durata acestora, cu plata
contribuţiei din alte surse, intrând în această categorie şi persoanele care
fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social potrivit Legii
nr.416/2001.
Doamna

deputat

consideră

că

elevii

care

provin

din

familii

beneficiare de venit minim garantat şi care depun documentaţia în
vederea obţinerii “banilor de liceu”, vor aduce familia în situaţia de a
pierde ajutorul social prevăzut de Legea nr.416/2001. Pierderea acestui
ajutor social atrage după sine pierderea calităţii de asigurat în sistemul
asigurărilor de sănătate.
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Punctul de vedere al Guvernului este negativ, însă doamna Secretar
de Stat Teodora Bertzi precizează că răspunsul dat de minister este de
anul trecut, iar între timp legislaţia în domeniu s-a modificat. Ca atare,
Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse susţine promovarea
acestui act normativ.
Domnul preşedinte Gheorghe Barbu consideră că un risc există,
respectiv acela că elevii au dreptul la „banii de liceu” dar nu se duc să-l
ceară pentru a nu pierde ajutorul social prevăzut de Legea nr.416/2001.
Domnia sa supune votului forma adoptată de Senat, respectiv
respingerea propunerii legislative. Întrucât s-au înregistrat 14 voturi
împotrivă şi 2 abţineri, propunerea legislativă va fi dezbătută pe articole.
Astfel,

doamna

deputat

Ionel

Pop

Bruchental

prezintă

un

amendament referitor la completarea textului în vigoare, în sensul
exceptării burselor sociale acordate elevilor, precum şi a sprijinului financiar
prevăzut de Hotărârea Guvernului nr.1488/2004. Propunerea, supusă la vot,
este acceptată cu 13 voturi pentru şi 3 abţineri.
Domnul deputat Irinel Stativă consideră că ar trebui exceptate şi
bursele de studiu acordate elevilor, formulând un amendament în acest
sens. Propunerea este supusă votului, fiind acceptată cu 14 voturi pentru
şi 2 abţineri.
Textul alin.(1) al art.8 în noua reformulare, acceptată de membrii
comisiei cu majoritate de voturi (2 abţineri), se regăseşte în raportul
comisiei.
Propunerea

legislativă

de

modificare

şi

completare

a

Legii

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap - PLx 772/2007, este prezentată de către doamna Elena
Mesaroş, consilier în cadrul comisiei. Domnia sa precizează că obiectul de
reglementare

îl

constituie

modificarea

art.41

alin.(2)

din

Legea

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap.
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De asemenea, doamna consilier precizează că motivele prezentate
de iniţiatori în expunerea de motive nu sunt conforme cu textul propus a
se modifica în cuprinsul iniţiativei legislative.
Domnul preşedinte Gheorghe Barbu precizează că soluţia propusă
de iniţiatori a fost reglementată prin Legea nr.275/2007 privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2007 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap şi propune respingerea acesteia, pentru evitarea
paralelismului legislativ.
Propunerea de respingere este acceptată cu unanimitate de voturi.
Propunerea legislativă de modificare a Legii nr.19 din 17/03/2000
privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale - PLx
770/2007, este prezentată de către domnul preşedinte Gheorghe Barbu.
Domnia sa precizează că obiectul de reglementare îl constituie modificarea
Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de
asigurări sociale, în sensul măririi duratei concediului pentru creşterea
copilului de la 2 la 3 ani, respectiv de la 3 la 4 ani în cazul copilului cu
handicap.
Doamna Secretar de Stat Denisa Pătraşcu precizează că prevederile
din Legea nr.19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, propuse
spre modificare de către iniţiatori, au fost abrogate prin Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea
creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr.7/2007, iar de la data intrării în vigoare a acestei ordonanţe de
urgenţă, respectiv 1 ianuarie 2006, a încetat plata indemnizaţiei pentru
creşterea copilului efectuată în condiţiile prevăzute de Legea nr.19/2000 şi
actele normative speciale incidente în materie.
În acelaşi context, domnul Toader Dima, secretar general al
Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap menţionează că în
cazul copilului cu handicap, concediul şi indemnizaţia pentru creşterea
acestuia sunt reglementate prin art.12 din Legea nr.448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată,
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potrivit căruia persoanele cu copii cu handicap beneficiază de concediu
până la împlinirea de către copil a vârstei de 7 ani.
Având în vedere aceste aspecte, domnul preşedinte Gheorghe Barbu
propune respingerea iniţiativei legislative. Propunerea de respingere este
acceptată cu unanimitate de voturi.
Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.19/2000 privind
sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale - PLx
773/2007, este prezentată de domnul preşedinte Gheorghe Barbu, care
menţionează că obiectul de reglementare îl constituie completarea Legii
nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări
sociale, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul introducerii
dreptului la plată a celei de-a treisprezecea pensii, anual, în cuantum de
75% din valoarea pensiilor prevăzute la art.40 din lege.
Doamna Secretar de Stat Denisa Pătraşcu precizează că pentru
înlăturarea efectelor negative ale perioadei de tranziţie au fost prevăzute
în legislaţie măsuri de protecţie socială menite să asigure atât un sistem
unitar de calcul al pensiilor prin recalcularea acestora, cât şi creşterea
cuantumului pensiilor, prin creşterea valorii punctului de pensie. Pentru
susţinerea acestor măsuri, efortul financiar suplimentar lunar pentru
bugetul asigurărilor sociale de stat este semnificativ.
Totodată, domnia sa consideră că soluţia legislativă preconizată de
iniţiatori are caracter de ajutor social, ceea ce nu coincide cu principiile
Legii nr.19/2000, bazată pe principiul contributivităţii. Ajutorul social este
reglementat prin Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat şi face
parte din sistemul de asistenţă socială bazat pe principiul solidarităţii.
De asemenea, doamna Secretar de Stat menţionează că iniţiatorii
propunerii legislative nu precizează sursele financiare necesare pentru
acoperirea majorării cheltuielilor. Astfel, se încalcă prevederile art.15
alin.(1) din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi ale art.138 alin.(5) din Constituţia
României.
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sustenabilitatea sistemului public de pensii.
Având în vedere aceste aspecte, domnul preşedinte Gheorghe Barbu
propune respingerea iniţiativei legislative. Propunerea de respingere este
acceptată cu unanimitate de voturi.
În ziua de 7 februarie 2008, lucrările Comisiei pentru muncă şi
protecţie socială s-au desfăşurat între orele 9.00 – 12.00, având pe
ordinea de zi studiu individual asupra proiectelor de acte normative aflate
pe agenda de lucru a comisiei din săptămâna 11 - 14 februarie 2008.
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