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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 
 
 

PROCES  VERBAL 

al şedinţei comisiei din ziua de 17.09.2008 

 

 

În ziua de 17.09.2008 la lucrările comisiei au fost prezenţi 18 

deputaţi, lipsind domnul deputat Mihai Alexandru Voicu (grup parlamentar 

PNL) – ministru delegat. 

Au fost prezenţi următorii deputaţi: Gheorghe Barbu – preşedinte, 

Ion Mînzînă şi Marian Sârbu – vicepreşedinţi, Pavel Todoran şi Károly 

Kerekes – secretari, Valentin Samuel Boşneac, Mihaela Adriana Vasil, 

Filonaş Chiş, Ioan Cindrea, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea, Stelian Duţu, 

Iuliu Ioan Furo, Vlad Gabriel Hogea, Valentin Adrian Iliescu, Gheorghe 

Adrian Miuţescu, Dan Constantin Mocănescu-Coloros, Gabriela Nedelcu, 

Irinel Ioan Stativă. 

 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Gheorghe 

Barbu, preşedintele comisiei. 

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

zi: 

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

nr.88/2008 pentru modificarea art.55 alin.(8) din Legea nr.128 

privind Statutul personalului didactic - PLx 465/2008 
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2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

învăţământului nr.84/1995 şi a Legii nr.128/1997 privind Statutul 

personalului didactic - Plx 532/2008 

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

nr.42/2008 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului 

Naţional al Produselor Tradiţionale şi Ecologice Româneşti - PLx 

492/2008 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.3 al Legii 

61 din 22 septembrie 1993 privind alocaţia de stat pentru copii - Plx 

69/2008 

5. Lege pentru modificarea alin.(1) al art.134 din Legea nr.53/2003 - 

Codul muncii - PLx 841/2007 

6. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.91/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

din domeniul protecţiei sociale - PLx 762/2007 

7. Propunere legislativă privind modificarea Decretului-lege nr.118 din 

30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor 

persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de 

la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori 

constituite în prizonieri - Plx 317/2008 

8. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei nr.105 din 30 

august 1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate 

de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 

septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice – Plx 

319/2008 

9. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.309 din 22 mai 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 326/2008 

10. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 

nr.416/2001 privind venitul minim garantat (actualizată) - Plx 

396/2008 
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11. Proiect de Lege privind instituirea pensiei de fidelitate pentru 

cercetătorii ştiinţifici din sistemul Academiei Române - PLx 405/2008 

12. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.147/2000 privind 

reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern - Plx 

416/2008 

13. Propunere legislativă pentru modificarea legii nr.482 din 2006 privind 

acordarea de trusouri pentru nou-născuţi - Plx 417/2008 

14. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

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

asigurări sociale - Plx 418/2008 

15. Propunere legislativă privind înlocuirea tichetelor de masă cu 

contravaloarea lor, prin virament pe carduri de masă - Plx 420/2008 

16. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.19/2000 privind 

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

421/2008 

17. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.13 

din 09.01.2007 Legea energiei electrice - Plx 424/2008 

18. Propunere legislativă privind alocaţia de şcolarizare - Plx 430/2008 

19. Proiect de Lege privind asocierea Guvernului României la Centrul 

European pentru Politici Sociale şi Cercetare (CEPSC) - PLx 476/2008. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

 d-na Denisa Pătraşcu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Egalităţii de Şanse 

 d-l Dumitru Călinoiu – director general, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Egalităţii de Şanse  

 d-na Gabriela Mateescu – şef serviciu, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Egalităţii de Şanse 

 d-na Mihaela Curea – consilier, Ministerul Economiei şi Finanţelor. 

 

 Dezbaterile au început cu proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2008 pentru modificarea art.55 

alin.(8) din Legea nr.128 privind Statutul personalului didactic - PLx 
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465/2008, care a fost prezentat de către d-na Lidia Vlădescu, consultant 

parlamentar. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, acordarea unui aviz favorabil. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

învăţământului nr.84/1995 şi a Legii nr.128/1997 privind Statutul 

personalului didactic - Plx 532/2008 a fost prezentată de către d-na Lidia 

Vlădescu, consultant parlamentar. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, acordarea unui aviz favorabil. 

 

 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.42/2008 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Oficiului Naţional al Produselor Tradiţionale şi Ecologice Româneşti - PLx 

492/2008, a fost prezentat de către d-na Lidia Vlădescu, consultant 

parlamentar. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, acordarea unui aviz favorabil. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.3 al 

Legii 61 din 22 septembrie 1993 privind alocaţia de stat pentru copii - Plx 

69/2008, a fost prezentată de către d-na Adriana Breazu, expert 

parlamentar. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

şi completarea art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru 

copii, republicată, urmărind, pe de o parte, modificarea cuantumului 

alocaţiei de stat iar, pe de altă parte, condiţionarea acordării acestui 

drept, în cazul copiilor care fac parte din familii cu un venit mediu pe 

persoană ce depăşeşte de trei ori salariul minim brut pe ţară garantat, de 

cererea unui părinte sau a reprezentantului legal. 

Domnul preşedinte Gheorghe Barbu propune respingerea propunerii 

legislative. 
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Membrii comisiei au hotărât, cu 13 voturi pentru, 3 voturi împotrivă 

şi 2 abţineri, respingerea iniţiativei legislative. Motivele respingerii: 

evitarea introducerii în cadrul Legii nr.61/1993 a unui text contrar 

dispoziţiilor Constituţiei României, republicată, referitoare la interzicerea 

discriminării, art.16 alin.(1) şi la realizarea de către stat a protecţiei 

copilului sub forma acordării unor alocaţii, conform art.49 alin.(2). 

 

Cererea de reexaminare a Legii pentru modificarea alin.(1) al 

art.134 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii - PLx 841/2007, a fost 

dezbătută în prezenţa reprezentanţilor Ministerului Muncii, Familiei şi 

Egalităţii de Şanse.  

Domnul deputat Mircea Coşea compară productivitatea României cu 

productivitatea altor ţări europene, nu numai numărul de zile libere pe an. 

Domnul preşedinte Gheorghe Barbu supune la vot cererea de 

reexaminare. 

Membrii comisiei au hotărât, cu 14 voturi pentru, un vot împotrivă şi 

3 abţineri, admiterea cererii de reexaminare a Legii pentru modificarea 

alin.(1) al art.134 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, şi amendarea 

textului. Amendamentul este redat în raportul comisiei. 

 

Cererea de reexaminare a Legii privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.91/2007 pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative din domeniul protecţiei sociale - PLx 762/2007 a fost 

dezbătută în prezenţa reprezentanţilor Ministerului Muncii, Familiei şi 

Egalităţii de Şanse. 

Domnul preşedinte Gheorghe Barbu propune admiterea variantei 

Senatului, cu diminuarea de la 4% la 3% aplicată asupra cheltuielilor 

anuale totale prevăzute prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, 

inclusiv asupra cheltuielilor din alte surse atrase, în condiţiile legii. 

Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, admiterea 

parţială a cererii de reexaminare a Legii privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.91/2007 pentru modificarea şi completarea unor 
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acte normative din domeniul protecţiei sociale, şi amendarea textului. 

Amendamentele sunt redate în raportul comisiei. 

 

 Propunerea legislativă privind modificarea Decretului-lege nr.118 din 

30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate 

din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 

1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri - 

Plx 317/2008 a fost prezentată de domnul deputat Adrian Moisoiu, în 

calitate de iniţiator. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

art.3 şi 4 din Decretul-lege nr.118/1990, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, în sensul schimbării criteriilor de stabilire a 

cuantumului indemnizaţiei lunare şi a corelării acesteia cu valoarea 

salariului mediu brut pe economie avut în vedere la fundamentarea legii 

bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul în curs. 

Domnul preşedinte Gheorghe Barbu apreciază că nu este corectă 

corelarea cuantumului indemnizaţiei lunare la valoarea salariului mediu 

brut pe economie având în vedere faptul că acest salariu se utilizează la 

fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat iar indemnizaţiile 

beneficiarilor Decretului-lege nr.118/1990 se finanţează de la bugetul de 

stat.  

Doamna secretar de stat Denisa Pătraşcu arată că prin O.U.G. 

nr.59/2008, intrată în vigoare la 15 mai 2008, s-au dublat indemnizaţiile 

lunare de la 100 lei la 200 lei. 

Având în vedere aceste aspecte, domnul preşedinte Gheorghe Barbu 

propune comisiei respingerea iniţiativei legislative, aceasta rămânând fără 

obiect, întrucât salariul mediu brut utilizat la fundamentarea legii 

bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 este de 1550 lei, iar 

cuantumul rezultat din iniţiativa legislativă de 124 lei, este mai mic decât 

cel aflat în plată, respectiv 200 lei. După majorarea cuantumului 

indemnizaţiilor prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.59/2008, 

indemnizaţia medie este de 742 lei pentru beneficiarii pensionari, 694 lei 

pentru beneficiarii nepensionari şi 193 lei pentru urmaşi. 
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 Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea 

propunerii legislative.  

  

Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei nr.105 din 30 

august 1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de 

către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 

1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice – Plx 319/2008 a fost 

dezbătute în prezenţa iniţiatorului, domnul Adrian Moisoiu. 

 În cursul dezbaterilor, domnul preşedinte Gheorghe Barbu supune la 

vot eliminarea principiului raportării acestor indemnizaţii la salariul mediu 

brut pe economie utilizat la fundamentarea legii bugetului asigurărilor 

sociale de stat, propunerea fiind acceptată cu unanimitate de voturi.  

 Având în vedere necesitatea majorării cuantumului acestor 

indemnizaţii, pentru corelare cu reglementările Decretului-lege 

nr.118/1990, întrucât până la intrarea în vigoare a O.U.G. nr.59/2008, 

beneficiarii ambelor acte normative au avut indemnizaţii în cuantum egal, 

domnul preşedinte Gheorghe Barbu propune amânarea dezbaterilor 

asupra iniţiativei legislative mai sus menţionate, pentru ca iniţiatorul să 

discute împreună cu reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii 

de Şanse şi ai Ministerului Economiei şi Finanţelor asupra stabilirii 

cuantumului indemnizaţiilor pentru echilibrarea acestor sume. Propunerea 

de amânare a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.309 din 22 mai 

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 326/2008. 

 Domnul deputat Adrian Moisoiu prezintă această iniţiativă 

legislativă, construită pe acelaşi principiu de raportare a cuantumului 

indemnizaţiei la salariul mediu brut pe economie. 

 Doamna secretar de stat Denisa Pătraşcu aduce la cunoştiinţa 

membrilor comisiei că de la 1 octombrie 2008 indemnizaţia beneficiarilor 

Legii nr.309/2002 se va majora cu 7,5%. 
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 Domnul preşedinte Gheorghe Barbu consideră că este necesară 

majorarea cuantumului indemnizaţiei în mod echitabil pentru toate 

persoanele beneficiare ale legilor cu caracter reparatoriu pentru 

persecuţiile regimului comunist şi propune amânarea dezbaterii, pentru a 

se studia o propunere de modificare în sensul echilibrării sumelor. 

Domnul deputat Mircea Coşea doreşte să fie invitat la viitoarea 

dezbatere a acestei iniţiative şi un reprezentat al Ministerului Economiei şi 

Finanţelor. 

 

 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 

nr.416/2001 privind venitul minim garantat (actualizată) - Plx 396/2008, 

a fost prezentată de către d-na Adriana Breazu, expert parlamentar. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 

art.4 al Legii nr.416/2001 cu o nouă prevedere referitoare la 

subvenţionarea integrală sau parţială a cheltuielilor pentru serviciul de 

apă, apă caldă menajeră şi canalizare în cazul beneficiarilor de ajutor 

minim garantat. Se mai prevede ca nivelul subvenţiei să fie stabilit prin 

hotărârea consiliului local şi plătită de către ordonatorul principal de 

credite către furnizorul de servicii, în baza unui proces verbal semnat de 

beneficiar. 

Domnul preşedinte Gheorghe Barbu propune respingerea iniţiativei 

legislative întrucât există acte normative în vigoare prin care se instituie 

măsuri de protecţie socială semnificative, care sunt de natură să asigure 

premise normale pentru sprijinirea persoanelor fără venituri sau cu 

venituri mici ce se află în imposibilitatea de a-şi asigura condiţii minime de 

viaţă. 

 Membrii comisiei au hotărât, cu 17 voturi pentru şi o abţinere, 

respingerea propunerii legislative  

 

Proiectul de Lege privind instituirea pensiei de fidelitate pentru 

cercetătorii ştiinţifici din sistemul Academiei Române - PLx 405/2008 a 

fost prezentat de către d-l Decebal Stănescu, expert parlamentar. 
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 Cu dezbaterea pe fond a acestui proiect de lege au fost sesizate 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru învăţământ, 

ştiinţă, tineret şi sport. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea pensiei 

de fidelitate pentru cercetătorii ştiinţifici din sistemul Academiei Române, 

cu o vechime neîntreruptă de cel puţin 25 de ani în activitatea de 

cercetare ştiinţifică, preconizându-se cuantumul pensiei la 80% din venitul 

brut realizat în ultima lună de activitate înainte de pensionare. 

Domnul Decebal Stănescu prezintă punctul de vedere al Guvernului 

care nu susţine această iniţiativă din următoarele considerente: 

• iniţiatorii introduc termeni necunoscuţi în legislaţia românească sau 

europeană, respectiv pensie de fidelitate; 

• sporul de fidelitate trebuie să răsplătească atitudinea unui angajat faţă 

de angajatorul său, nu se poate transforma într-o prestaţie socială; 

• se are în vedere numai un sector restrâns al cercetătorilor ştiinţifici din 

România, deşi, în egală măsură, şi activitatea altor cercetători ştiinţifici 

români din alte sisteme se bucură de o mare apreciere şi consideraţie. 

Astfel, prin dispoziţiile conţinute se încalcă principiul egalităţii de 

tratament, instituindu-se situaţii discriminatorii între beneficiarii 

dreptului stabilit, în sensul că unele persoane ar beneficia pentru 

aceeaşi vechime în specialitate şi activitate de cercetător ştiinţific, de 

două măsuri diferite de protecţie socială, singurul element de diferenţă 

fiind apartenenţa la sistemul Academiei Române. În acest context, 

reamintim faptul că România, ca stat membru al Uniunii Europene, 

trebuie să respecte prevederile legislaţiei comunitare privind egalitatea 

de tratament. Ca urmare a transpunerii prevederilor Directivei 

86/378/EEC trebuie eliminate din legislaţia naţională orice forme de 

discriminare, precum vârste diferite de pensionare, stagii de cotizare 

diferite sau alte criterii de stabilire a pensiei care conduc în final la 

cuantumuri diferite ale pensiei; 

• nu se specifică modul de acordare a acestei pensii, respectiv dacă este 

în completarea pensiei din sistemul public sau o înlocuieşte. Nu este 

făcută distincţia între dreptul la pensie, care este un drept contributiv, 



 
10/16 

şi măsurile compensatorii pentru un anumit criteriu, în cazul în speţă 

apartenenţa la sistemul Academiei Române; 

• potrivit Legii nr.118/2002 a fost instituită indemnizaţia de merit, care 

se acordă pentru realizări deosebite şi pentru recompensarea unei 

activităţi de notorietate în domeniul culturii, ştiinţei şi sportului. Se 

poate aprecia că şi activitatea de cercetare ştiinţifică face parte din 

domeniile vizate de actul normativ menţionat; 

• aplicarea măsurilor preconizate prin proiectul de lege determină 

influenţe financiare suplimentare asupra bugetului general consolidat, 

iar iniţiatorii nu au prevăzut mijloacele necesare pentru acoperirea 

majorării cheltuielilor, încălcându-se astfel 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. 

 Domnul preşedinte Gheorghe Barbu propune respingerea proiectului 

de lege. 

Membrii comisiei noastre au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

respingerea proiectului de lege, urmând ca întocmirea raportului comun să 

se realizeze după finalizarea dezbaterilor şi în cadrul Comisiei pentru 

învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

 

 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.147/2000 privind 

reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern - Plx 416/2008, 

a fost prezentată de către d-na Adriana Breazu, expert parlamentar.  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 

art.1 din Legea nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor 

pentru transportul intern, cu modificările ulterioare, cu un nou alineat 

potrivit căruia pensionarii din sistemul public de pensii, precum şi 

pensionarii din celelalte sisteme proprii de asigurări sociale, în schimbul a 

două cupoane de călătorii, să beneficieze de o călătorie în străinătate, cu 

reducere de 50% pe căile ferate, cu mijloace auto sau navale, la clasa a 

II-a. 
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Domnul preşedinte Gheorghe Barbu propune respingerea iniţiativei 

legislative întrucât SNCFR Călători SA are calitatea de transportator 

feroviar de călători numai pe teritoriul României, reducerile solicitate 

pensionarilor pentru transport nefiind aplicabile în străinătate.. 

 Membrii comisiei au hotărât, cu 15 voturi pentru şi 3 abţineri, 

respingerea propunerii legislative 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea legii nr.482 din 2006 

privind acordarea de trusouri pentru nou-născuţi - Plx 417/2008 a fost 

prezentată de către d-na Monica Rallu Curta, expert parlamentar. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

şi completarea Legii nr.482/2006 privind acordarea de trusouri pentru 

nou-născuţi, cu modificările ulterioare, intervenţiile legislative urmărind 

realizarea unui sistem de diferenţiere a beneficiarilor acestui drept, în 

funcţie de situaţia materială a părinţilor nou-născuţilor, valoarea trusoului 

fiind mult mai substanţială pentru familiile cu venituri modeste sau foarte 

mici. De asemenea, se precizează că fiecare consiliu judeţean în parte va 

stabili conţinutul trusoului, funcţie de valoarea acestuia, după o analiză din 

partea direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului. 

Totodată, iniţiatorul propune ca prezentarea de date nereale pentru 

calcularea valorii trusoului să constituie infracţiunea de fals în declaraţii şi 

să fie pedepsită potrivit prevederilor Codului penal. 

Doamna Monica Rallu Curta prezintă punctul de vedere al 

Guvernului care este negativ şi în care se arată că în prezent, în scopul 

stimulării natalităţii, în România există o serie de reglementări care prevăd 

acordarea de prestaţii sociale pentru familiile în care apare un copil, în 

diferite cuantumuri. Scopul legii este acordarea unui set de bunuri familiei 

nou-născutului, care să permită asigurarea condiţiilor de igienă necesare 

acestuia pentru prima perioadă de viaţă.  

Întrucât procedura de achiziţie a bunurilor prevăzută de actele 

normative în vigoare impune o perioadă destul de lungă pentru realizarea 

tuturor demersurilor pentru achiziţii, autorităţile administraţiei publice 
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locale nu au avut capacitatea de a achiziţiona produsele separat şi de a 

realiza pachetul integral de produse.  

Fiind imposibilă găsirea unui furnizor care să asigure toate produsele 

ce vor compune trusoul pentru nou-născuţi, au fost adoptate Ordonanţa 

Guvernului nr.3/2007, prin care s-a decalat aplicarea Legii nr.482/2006 în 

sensul acordării contravalorii trusoului în lei, pentru anul 2007, şi 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.150/2007, prin care s-a 

reglementat acordarea contravalorii trusoului în lei şi pentru copiii născuţi 

în anul 2008. 

Întrucât aplicarea măsurilor preconizate prin iniţiativa legislativă 

determină influenţe financiare suplimentare asupra bugetului general 

consolidat, iar iniţiatorul nu a prevăzut mijloacele necesare pentru 

acoperirea majorării cheltuielilor, 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. 

Domnul preşedinte Gheorghe Barbu întreabă reprezentantul 

Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse ce părere are despre 

această iniţiativă legislativă. 

Reprezentantul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse  

domnul Dumitru Călinoiu, răspunde că nu se poate susţine această 

iniţiativă legislativă din punct de vedere financiar. 

Domnul preşedinte Gheorghe Barbu propune respingerea iniţiativei 

legislative. 

 Membrii comisiei au hotărât, cu 16 voturi pentru şi 2 abţineri, 

respingerea propunerii legislative 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

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

sociale - Plx 418/2008, a fost prezentat de către d-na Elena Anghel, 

consilier parlamentar. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

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

drepturi sociale, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 
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redefinirii locurilor de muncă în condiţii deosebite şi a celor în condiţii 

speciale, precum şi luarea în considerare a sporului de vechime pentru 

perioadele anterioare anului 1970. 

 Domnul preşedinte Gheorghe Barbu propune respingerea iniţiativei 

legislative întrucât: 

- se introduc în mod nejustificat noi locuri de muncă în condiţii speciale; 

- există o serie de reglementări neclare şi nefundamentate de natură a 

produce confuzii majore în întreaga logică a actului normativ. Unele 

dintre acestea se suprapun cu cele deja existente, iar altele încalcă 

unele principii de drept, spre exemplu modificarea propusă la art.88 al 

Legii nr.19/2000. 

- sunt o serie de abateri, atât de la Legea securităţii şi sănătăţii în muncă 

nr.319/2006, cât şi de la prevederile cuprinse în unele hotărâri ale 

Guvernului în care au fost prevăzute măsuri speciale de remediere sau 

chiar sancţiuni pentru astfel de abateri. 

 Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea 

propunerii legislative. 

 

Propunerea legislativă privind înlocuirea tichetelor de masă cu 

contravaloarea lor, prin virament pe carduri de masă - Plx 420/2008, a 

fost prezentată de către d-na Sorina Szabo, expert parlamentar care arată 

că propunerea legislativă are ca obiect de reglementare înlocuirea 

tichetelor de masă, a căror acordare este prevăzută de Legea 

nr.142/1998, cu modificările şi completările ulterioare, prin cardurile de 

masă. 

Domnul preşedinte Gheorghe Barbu propune respingerea iniţiativei 

legislative din următoarele considerente: 

• prin Legea nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă s-a 

creat cadrul legal al unui sistem de protecţie socială pentru 

salariaţi, care permite acordarea de către angajatori salariaţilor 

proprii a unei alocaţii individuale de hrană gratuite, sub forma 

tichetelor de masă, suportată integral de către angajator; 
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• înlocuirea tichetelor de masă cu un card special emis de o unitate 

bancară nu este posibilă în prezent, întrucât majoritatea 

magazinelor sau unităţilor de alimentaţie publică unde salariaţii 

pot utiliza astfel de carduri, nu sunt dotate cu cititoare de carduri. 

• propunerea elimină stimularea organizării de cantine-restaurant 

sau bufete de către angajatori, în calitate de unităţi emitente, 

pentru salariaţii proprii, posibilitate prevăzută de Legea 

nr.142/1998 şi utilizată în prezent. 

 Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea 

propunerii legislative 

 

 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.19/2000 privind 

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

421/2008, a fost prezentată de către d-na Elena Anghel, consilier 

parlamentar. 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 

cu un nou articol a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi 

alte drepturi sociale, în sensul reglementării situaţiei celor care s-au 

pensionat anterior datei de 1 iulie 1977 şi a celor pensionaţi în intervalul 1 

iulie 1977 – 31 martie 2001. 

Domnul preşedinte Gheorghe Barbu propune respingerea iniţiativei 

legislative întrucât aplicarea unor astfel de măsuri poate genera influenţe 

financiare suplimentare asupra bugetului general consolidat. 

 Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea 

propunerii legislative. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.13 

din 09.01.2007 Legea energiei electrice - Plx 424/2008, a fost prezentată 

de către d-na Monica Rallu Curta, expert parlamentar. 

 Cu dezbaterea pe fond a acestei propuneri legislative au fost 

sesizate Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru 

industrii şi servicii. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

şi completarea Legii energiei electrice nr.13/2007 în sensul stabilirii 

persoanelor care intră în categoria consumatorilor vulnerabili, precum şi  
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acordării acestora a unui ajutor lunar de la bugetul de stat care să le 

permită plata unui consum de 100 kw pe lună. 

Domnul director general, Dumitru Călinoiu, din cadrul Ministerului 

Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse precizează faptul că există deja 

reglementări în această privinţă, guvernul nesusţinând această iniţiativă 

legislativă. 

De asemenea, domnia sa consideră necesară respingerea iniţiativei 

legislative pentru evitarea paralelismului legislativ întrucât este deja 

reglementată procedura privind condiţiile şi modul de acordare a tarifului 

social consumatorilor casnici de energie electrică, prin Ordinul nr.38/2005 

al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul 

Energiei. 

Şi reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor, d-na consilier 

Mihaela Curea, susţine punctul de vedere al domnului Dumitru Călinoiu. 

Domnul preşedinte Gheorghe Barbu propune respingerea iniţiativei 

legislative. 

 Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea 

propunerii legislative, urmând ca întocmirea raportului comun să se 

realizeze după finalizarea dezbaterilor şi în cadrul Comisiei pentru industrii 

şi servicii. 

 

 Propunerea legislativă privind alocaţia de şcolarizare - Plx 430/2008 

a fost prezentată de către d-na Sorina Szabo, expert parlamentar. 

 Cu dezbaterea pe fond a acestei propuneri legislative au fost 

sesizate Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru 

învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare acordarea 

alocaţiei de şcolarizare pentru tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi 

care urmează cursurile de zi ale învăţământului liceal sau profesional, 

organizate conform legii, până la terminarea studiilor. 

 Domnul Károly Kerekes, iniţiator al acestei propuneri legislative, 

spune că aceasta a rămas fără obiect. 

 Domnul preşedinte Gheorghe Barbu propune respingerea iniţiativei 

legislative. 
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Comisia noastră a hotărât, cu 17 voturi pentru şi o abţinere, 

respingerea iniţiativei legislative pentru evitarea paralelismului legislativ, 

întrucât prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.16/2008 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru 

copii se prevede acordarea alocaţiei de stat pentru copii şi tinerii care au 

împlinit vârsta de 18 ani care urmează cursurile învăţământului liceal sau 

postliceal, până la terminarea acestora, mai puţin tinerilor care repetă 

anul şcolar, cu excepţia celor care repetă din motive de sănătate, dovedite 

cu certificat medical. Prin urmare propunerea legislativă a rămas fără 

obiect. 

 

 Proiectul de Lege privind asocierea Guvernului României la Centrul 

European pentru Politici Sociale şi Cercetare (CEPSC) - PLx 476/2008 a 

fost prezentat de către d-l Decebal Stănescu, expert parlamentar. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea 

asocierii Guvernului României la Centrul European pentru Politici Sociale şi 

Cercetare (CEPSC). 

Domnul preşedinte Gheorghe Barbu propune aprobarea proiectului 

de lege în forma prezentată pentru a crea cadrul legal prin care se va 

permite dezvoltarea politicilor în domeniul social, precum şi în alte domenii 

conexe, prin furnizarea de expertiză şi susţinerea de politici integrate şi 

acţiuni inter-sectoriale. Participarea Guvernului României se va realiza 

printr-un reprezentant desemnat de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii 

de Şanse care va îndeplini funcţia de Oficial Naţional de Legătură al 

României pe lângă Centrul European pentru Politici Sociale şi Cercetare. 

 Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, aprobarea 

proiectului de lege în forma prezentată. 

 

  Preşedinte,     Secretar, 
Gheorghe Barbu    Kerekes Karoly 

 

 

 
Întocmit, 
Expert  Decebal Stănescu 
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