Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ

PROCES VERBAL
al şedinţelor comisiei din 30 septembrie şi 1 octombrie 2008

În ziua de 30 septembrie 2008 la lucrările comisiei au fost
prezenţi 11 deputaţi, lipsind Mihai Alexandru Voicu (grup parlamentar
PNL) – ministru delegat, Marian Sârbu (grup parlamentar PSD), Gheorghe
Adrian Miuţescu (grup parlamentar PNL), Ion Mînzînă (grup parlamentar
PRM), Pavel Todoran (grup parlamentar PSD), Valentin Samuel Boşneac
(grup parlamentar PNL), Ioan Cindrea (grup parlamentar PSD), Valentin
Adrian Iliescu (grup parlamentar PD-L), Dan Constantin MocănescuColoros (fără apartenenţă la un grup parlamentar), Gabriela Nedelcu (grup
parlamentar PSD) şi Adriana Mihaela Vasil (grup parlamentar PD-L).
Conform prevederilor art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Voicu Mihai Alexandru
(grup parlamentar PNL) – ministru delegat a participat domnul deputat
Alui-Gheorghe Adrian, în locul domnului deputat Sârbu Marian (grup
parlamentar PSD) a participat domnul deputat Nicula Vasile Cosmin, iar în
locul domnului deputat Miuţescu Gheorghe Adrian (grup parlamentar PNL)
a participat domnul deputat Frâncu Emilian.
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Au fost prezenţi următorii deputaţi: Gheorghe Barbu – preşedinte,
Károly Kerekes – secretar, Filonaş Chiş, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea,
Stelian Duţu, Iuliu Ioan Furo, Vlad Gabriel Hogea, Irinel Ioan Stativă,
Alui-Gheorghe Adrian, Nicula Vasile Cosmin, Frâncu Emilian.
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 pentru modificarea alin.(5) şi (6) ale art.7 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.4/2005 privind recalcularea
pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor
sociale de stat - PLx 495/2008 (fond)
2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2008
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008 - PLx 544/2008
(avizare)
3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.80/2008 pentru modificarea art.23 alin.(4) din Legea bugetului de
stat pe anul 2008 nr.388/2007 - PLx 543/2008 (avizare)
4. Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007, precum şi a
contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru
şomaj pe anul 2007 - PLx 546/2008 (avizare)
5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2008
cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul
2008, aprobat prin Legea nr.387/2007 - PLx 547/2008 (avizare)
6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legea nr.387 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 - Plx
463/2008 (avizare)
7. Proiectul Legii organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Plx 542/2008 (avizare)
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8. Propunere

legislativă

pentru

modificarea

şi

completarea

Legii

nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic - Plx 478/2008
(avizare).
La dezbateri au participat ca invitaţi:


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



d-na Doina Ilie – director general, Ministerul Economiei şi Finanţelor



d-na Doina Lica – şef serviciu, Ministerul Economiei şi Finanţelor



d-na Anuţa Savu - şef serviciu, Ministerul Economiei şi Finanţelor



d-na Cristin Ilie – consilier, Ministerul Economiei şi Finanţelor



d-l deputat Adrian Moisoiu – iniţiator PLx 495/2008.
Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru modificarea

alin.(5) şi (6) ale art.7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.4/2005
privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul
sistem al asigurărilor sociale de stat - PLx 495/2008, care a fost prezentat
de către d-na Elena Anghel, consilier parlamentar.
Domnul

deputat

Adrian

Moisoiu

reglementare îl constituie modificarea

a

precizat

că

obiectul

de

alin.(5) şi (6) ale art.7 din

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.4/2005 privind recalcularea
pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor
sociale de stat astfel ca termenul general de prescripţie să fie calculat
începând cu luna înregistrării cererii şi prelungirea de la 3 la 5 ani a
termenului în care pensionarii pot depune cererea şi documentele
justificative necesare recalculării pensiei.
Doamna Denisa Pătraşcu, Secretar de Stat în cadrul Ministerului
Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, a menţionat că Guvernul susţine
proiectul de lege în forma propusă de Senat, pentru a da posibilitatea
celor îndreptăţiţi să intre în posesia drepturilor financiare cuvenite şi
pentru evitarea numeroaselor acţiuni în justiţie, având în vedere faptul că
autorităţile desemnate prin actul normativ să asigure eliberarea acestor
documente nu au putut să-şi îndeplinească obligaţiile legale la termen.
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În finalul dezbaterilor domnul preşedinte Gheorghe Barbu a propus
aprobarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat. Propunerea a
fost acceptată de membrii comisiei cu unanimitate de voturi.
În continuarea dezbaterilor, d-l deputat Emilian Frâncu a propus
introducerea pe ordinea de zi a propunerii legislative pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.148 din 3 noiembrie
2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului – Plx
254/2008.
Supusă la vot, propunerea de introducere pe ordinea de zi a
iniţiativei legislative mai sus menţionată a fost acceptată cu 8 voturi
pentru şi 2 abţineri.
Cu dezbaterea pe fond a acestei propuneri legislative au fost
sesizate Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale.
Propunerea legislativă a fost prezentată de către doamna deputat
Lavinia Şandru, în calitate de iniţiator. Domnia sa a arătat că prin această
propunere

legislativă

se

doreşte

modificarea

alin.(1)

al

art.1

din

Ordonanţa de urgenţă nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea
creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr.7/2007, în vederea încurajării natalităţii, preconizând ca, începând cu
data de 1 ianuarie 2008, persoanele care, în ultimul an anterior datei
naşterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse
impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, să beneficieze de concediu
pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, sau, în cazul copilului
cu handicap, de până la 3 ani, precum şi de o indemnizaţie lunară în
cuantum de 85% din media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni, dar nu
mai puţin de 600 lei.
Doamna Secretar de Stat Denisa Pătraşcu a dorit să menţioneze
faptul că iniţiatorii nu precizează sursele de finanţare.
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Domnul deputat Emilian Frâncu, referindu-se la sursele de finanţare,
a arătat că sumele necesare pot fi cuprinse în bugetul de stat care
urmează a fi aprobat pentru anul 2009.
Domnul deputat Mircea Coşea a considerat că această modificare ar
fi o măsură bună pe termen scurt, conducând la creşterea natalităţii în
rândul persoanelor cu venituri medii, dar, în acelaşi timp, a menţionat că
este foarte greu de estimat care vor fi sumele necesare acordării
indemnizaţiilor pentru creşterea copilului în cuantumul propus.
În cursul discuţiilor pe text, domnul deputat Kerekes Karoly a
formulat

un

amendament,

în

sensul stabilirii

plafonului

maxim

al

indemnizaţiei pentru creşterea copilului la nivelul salariului mediu brut pe
economie, amendament care, supus votulului, nu a putut fi aprobat sau
respins, întrucât s-a constatat lipsa cvorumului. Având în vedere această
situaţie, domnul preşedinte Gheorghe Barbu a declarat şedinţa înschisă şi
a anunţat că dezbaterea celorlalte proiecte aflate pe ordinea de zi se
amână pentru o şedinţă ulterioară. De asemenea, a precizat că dezbaterile
asupra acestei propuneri legislative vor fi reluate în cadrul unei şedinţe
comune

cu

Comisia

pentru drepturile omului, culte şi problemele

minorităţilor naţionale.
În ziua de 1 octombrie 2008, Comisia pentru muncă şi protecţie
socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 9.00 – 12.00, având pe ordinea
de zi studiu individual asupra proiectelor aflate pe agenda de lucru a
comisiei.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 9 deputaţi, lipsind Mihai
Alexandru Voicu (grup parlamentar PNL) – ministru delegat, Ion Mînzînă
(grup parlamentar PRM), Pavel Todoran (grup parlamentar PSD), Valentin
Samuel Boşneac (grup parlamentar PNL), Ioan Cindrea (grup parlamentar
PSD), Valentin Adrian Iliescu (grup parlamentar PD-L), Gheorghe Adrian
Miuţescu (grup parlamentar PNL), Dan Constantin Mocănescu-Coloros
(fără apartenenţă la un grup parlamentar), Gabriela Nedelcu (grup
parlamentar PSD) şi Adriana Mihaela Vasil (grup parlamentar PD-L).
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Au fost prezenţi următorii deputaţi: Gheorghe Barbu – preşedinte,
Marian Sârbu – vicepreşedinte, Károly Kerekes – secretar, Filonaş Chiş,
Dumitru Gheorghe Mircea Coşea, Stelian Duţu, Iuliu Ioan Furo, Vlad
Gabriel Hogea, Irinel Ioan Stativă.

Preşedinte,

Secretar,

Gheorghe Barbu

Kerekes Karoly

Şef serviciu,
Consilier Elena Mesaroş

Întocmit,
Expert Decebal Stănescu
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