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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 18 iunie 2008 

 

 

 În ziua de 18 iunie 2008, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

şi-a desfăşurat lucrările între orele 1400 - 1900, având următoarea ordine 

de zi: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.128/1997 privind 

Statutul personalului didactic - Plx 110/2008 

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

nr.150/2007 pentru modificarea art.III alin.(1) din Ordonanţa 

Guvernului nr.3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din 

domeniul protecţiei sociale - Plx 177/2008 

3. Propunere legislativă de modificare a Legii nr.459/2003 - Plx 

218/2008  

4. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.6/2008 pentru modificarea şi completarea Legii 

recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la 

victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, nr.341/2004 - PLx 

205/2008  

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2008 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2004 privind 

asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de 

permanenţă - PLx 231/2008  

6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2008 

privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului - PLx 232/2008  
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7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.4/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.293/2004 

privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a 

Penitenciarelor - PLx 249/2008  

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

nr.46/2008 pentru modificarea art.33 din Legea nr.303/2004 privind 

statutul judecătorilor şi procurorilor - PLx 242/2008  

9. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii - PLx 307/2008  

10. Proiect de Lege pentru abrogarea alin.(2) al art.5 din Legea 

nr.118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit - PLx 776/2007  

11. Propunere legislativă privind Statutul Controlorului Civil de Trafic 

Aerian din România - PLx 844/2007  

12. Propunere legislativă pentru modificarea art.3 alin. (1) din Legea nr. 

61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată - PLx 

837/2007  

13. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii 

copilului, cu modificările şi completările ulterioare - PLx 846/2007  

14. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în 

vederea creşterii copilului - PLx 847/2007  

15. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe 

teritoriul României - PLx 700/2007 

16. 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 

17. Propunere legislativă privind sistemul public de pensii pentru 

agricultori - PLx 825/2007  
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18. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.3 al Legii 

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

69/2008  

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

nr.146/2007 pentru aprobarea plăţii primelor de concediu de odihnă 

suspendate în perioada 2001-2006 - PLx 157/2008  

20. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.1 din 

Legea nr. 7/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea 

creşterii copilului - PLx 181/2008  

21. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

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

asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare - PLx 

180/2008  

22. Propunere legislativă privind modificarea Legii 19 din 17 martie 2000, 

privind sistemul public de pensii şi al drepturi de asigurări sociale cu 

modificările şi completările ulterioare - Plx 309/2008  

23. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.105/2003 privind alocaţia familială 

complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală 

- PLx 86/2008  

24. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în 

vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr.7/2007 - PLx 87/2008  

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

nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată - PLx 

88/2008  

26. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

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

sociale, cu modificările şi completările ulterioare - PLx 89/2008  

27. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru 
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încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata 

energiei termice - PLx 93/2008  

28. Propunere legislativă pentru modificarea art.I al Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.19/2007 pentru modificarea şi completarea 

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

sociale - PLx 101/2008  

29. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.220/2007 privind 

creşterile salariale ce se vor acorda personalului didactic din 

învăţământ, salarizat potrivit Legii nr.128/1997 privind Statutul 

personalului didactic - PLx 185/2008 

30. Proiect de Lege pentru modificarea art.1 lit.c) Ordonanţa Guvernului 

nr.105/1999 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 

123/2008  

31. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor - PLx 

125/2008  

32. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.71/2004 privind acordarea unor facilităţi 

familiilor de pensionari - PLx 130/2008  

33. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

416/2001 privind venitul minim garantat - PLx 173/2008  

34. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.24 din 

Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea persoanelor cu 

handicap - PLx 174/2008 

35. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea persoanelor cu handicap - PLx 162/2008  

36. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap - PLx 196/2008  

37.  
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38. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.16/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1993 

privind alocaţia de stat pentru copii - PLx 228/2008  

39. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

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

asigurări sociale - Plx 586/2007. 

 

 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Gheorghe 

Barbu, preşedintele comisiei. 

 La dezbateri au participat ca invitaţi:  

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

Egalităţii de Şanse  

- d-l Răzvan Radu – Subsecretar de Stat, Ministerul Afacerilor Externe 

- d-na Elena Şerbănescu – consilier diplomatic, Ministerul Afacerilor 

Externe 

- d-l Grigore Ionescu – consilier, Ministerul Afacerilor Externe 

- d-l Pavel Grigore – director general adjunct, Ministerul Internelor şi 

Reformei Administrative, Oficiul Român pentru Imigrări 

- d-na Georgeta Jugănaru – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii 

de Şanse 

- d-na Mihaela Grecu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de 

Şanse 

- d-na Maria Elena Butnar – inspector, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Egalităţii de Şanse 

- d-na Cecilia Sebe – şef serviciu, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de 

Şanse.  

 

 Dezbaterile au început cu propunerea legislativă pentru modificarea 

Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic - Plx 110/2008, 

care a fost prezentată de către d-l Decebal Stănescu, expert parlamentar. 

 În urma finalizării discuţiilor, membrii comisiei au hotărât cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative în forma 
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prezentată de iniţiatori, cu preluarea observaţiilor de tehnică legislativă 

cuprinse în avizul Consiliului Legislativ. 

 

 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.150/2007 pentru modificarea art.III alin.(1) din Ordonanţa 

Guvernului nr.3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul 

protecţiei sociale - PLx 177/2008 - a fost prezentat de către d-na Lidia 

Vlădescu, consultant parlamentar.  

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma 

prezentată de Senat. 

 

 Propunerea legislativă de modificare a Legii nr.459/2003 - PLx 

218/2008 - a fost prezentată de către d-l Decebal Stănescu, expert 

parlamentar. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea negativă a propunerii legislative. 

 

 Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.6/2008 pentru modificarea şi completarea Legii 

recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria 

Revoluţiei române din decembrie 1989, nr.341/2004 - PLx 205/2008 - a 

fost prezentat de către d-na Lidia Vlădescu, consultant parlamentar. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma 

prezentată de Senat, respectiv respingerea ordonanţei de urgenţă. 

 

 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.11/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2004 privind 

asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de 

permanenţă - PLx 231/2008 - a fost prezentat de către d-l Decebal 

Stănescu, expert parlamentar.  
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 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma 

prezentată.  

 

 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.12/2008 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului - PLx 

232/2008 - a fost prezentat de către d-l Decebal Stănescu, expert 

parlamentar. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma 

prezentată de Senat. 

 

 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.4/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.293/2004 

privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a 

Penitenciarelor - PLx 249/2008 - a fost prezentat de către d-na Lidia 

Vlădescu, consultant parlamentar.  

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma 

prezentată de Senat.  

 

 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.46/2008 pentru modificarea art.33 din Legea nr.303/2004 

privind statutul judecătorilor şi procurorilor - PLx 242/2008 - a fost 

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

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu  

majoritate de voturi (o abţinere), avizarea favorabilă a proiectului de lege 

în forma prezentată de Guvern.  

 

 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii - PLx 307/2008 - a fost prezentată de către 

d-na Lidia Vlădescu, consultant. 
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 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea negativă a propunerii legislative. 

 

 Proiectul de Lege pentru abrogarea alin.(2) al art.5 din Legea 

nr.118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit - PLx 776/2007 - a 

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

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

invitaţi. Au fost propuse amendamente, însuşite de plenul comisiei, cu 

unanimitate de voturi. 

În urma finalizării dezbaterilor, s-a propus aprobarea proiectului de 

lege cu amendamentele acceptate. Cu unanimitate de voturi, proiectul a 

fost acceptat în forma prezentată în raportul comisiei. 

 

 Propunere legislativă privind Statutul Controlorului Civil de Trafic 

Aerian din România - Plx 844/2007 - a fost prezentat de către d-na Monica 

Rallu Curta, expert parlamentar.  

 Cu dezbaterea pe fond a acestei propuneri legislative au fost 

sesizate Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială.  

 În cadrul Comisiei pentru industrii şi servicii propunerea legislativă a 

fost aprobată cu amendamente. Aceste amendamente au fost supuse 

votului în cadrul şedinţei Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi au 

fost acceptate, sub rezerva analizării lor de către experţii comisiei 

împreună cu personalul de specialitate din cadrul Departamentului 

legislativ. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea art.3 alin.(1) din Legea 

nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată - Plx 

837/2007 - a fost prezentată de către d-l preşedinte Gheorghe Barbu. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 9 voturi 

pentru, 5 voturi împotrivă şi 3 abţineri, menţinerea soluţiei iniţiale, de 

respingere a propunerii legislative, exprimată în raportul anterior, depus 

cu nr.27/569 în data de 26 februarie 2008. 
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 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii 

copilului, cu modificările şi completările ulterioare - Plx 846/2007 - a fost 

prezentată de către d-l preşedinte Gheorghe Barbu. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, menţinerea soluţiei iniţiale, de respingere a propunerii 

legislative, exprimată în raportul anterior depus cu nr.27/566 în data de 

26 februarie 2008. 

 

 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în 

vederea creşterii copilului - Plx 847/2007 - a fost prezentată de către d-l 

preşedinte Gheorghe Barbu. 

 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, menţinerea soluţiei iniţiale, de respingere a propunerii 

legislative, exprimată în raportul anterior depus cu nr. 27/565  în data de 

26 februarie 2008. 

 

 Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul 

României - PLx 700/2007 – a fost prezentată de către d-na Adriana 

Breazu, expert parlamentar. 

Această lege, adoptată de Parlament, a fost transmisă spre 

promulgare Preşedintelui României în data de 14 decembrie 2008. 

În conformitate cu dispoziţiile art.77 alin.(2) din Constituţie, 

Preşedintele României a formulat cererea de reexaminare asupra legii 

transmisă spre promulgare. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, admiterea cererii de reexaminare formulată de 

Preşedintele României şi adoptarea legii în forma prezentată de Senat. 

 

 Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.80/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
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Guvernului nr.36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor 

personalului diplomatic şi consular - PLx 727/2007 - a fost prezentată de 

către d-na Elena Anghel, consilier parlamentar. 

 Această lege, adoptată de Parlament, a fost transmisă spre 

promulgare Preşedintelui României la data de 7 martie 2008.  

 În conformitate cu dispoziţiile art.77 alin.(2) din Constituţie, 

Preşedintele României a formulat cererea de reexaminare asupra legii 

transmisă spre promulgare. 

Membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au hotărât, cu 16 

voturi pentru şi 2 abţineri, respingerea cererii de reexaminare a legii 

formulată de Preşedintele României. Motivul pentru care s-a respins cererea 

de reexaminare are la bază obligaţia României – ca stat membru al Uniunii 

Europene – de a transpune în totalitate acquis-ul comunitar începând cu 

data aderării, respectiv 1 ianuarie 2007. În acest context, menţionăm că 

obiectul de reglementare al legii supusă reexaminării se referă la 

modificarea legislaţiei naţionale în vederea aplicării principiului egalităţii de 

tratament între femei şi bărbaţi, în cadrul schemelor profesionale de 

securitate socială, prevăzut de Directiva Consiliului nr.86/378/CEE, 

modificată şi completată prin Directiva Consiliului nr.96/97/CE.  

 

 Propunerea legislativă privind sistemul public de pensii pentru 

agricultori - Plx 825/2007 – a fost prezentată de către d-na Sorina Szabo, 

expert parlamentar. Având în vedere complexitatea propunerii legislative, 

la cererea iniţiatorilor, dezbaterea acesteia a fost amânată pentru prima 

şedinţă din vacanţa parlamentară, respectiv pentru 1 iulie 2008.  

 

 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 domnul preşedinte Gheorghe Barbu, 

care a precizat că iniţiatorii au solicitat amânarea dezbaterilor până în luna 

septembrie, întrucât doresc să fie prezenţi la dezbateri. 

 Propunerea de amânare a fost supusă votului, fiind acceptată cu 

unanimitate de voturi. 
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 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.146/2007 pentru aprobarea plăţii primelor de concediu de 

odihnă suspendate în perioada 2001-2006 - PLx 157/2008 - a fost 

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

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

invitaţii, iar în urma finalizării dezbaterilor, s-a propus aprobarea 

proiectului de lege în forma prezentată. Cu unanimitate de voturi, 

propunerea a fost acceptată. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.1 din 

Legea nr.7/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului - Plx 

181/2008 - a fost prezentată de către d-na Sorina Szabo, expert 

parlamentar.  

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

invitaţi, iar în urma finalizării dezbaterilor, s-a propus respingerea 

iniţiativei legislative. Cu 17 voturi pentru şi o abţinere, 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, cu modificările şi completările ulterioare - Plx 180/2008 şi 

propunerea legislativă privind modificarea Legii 19 din 17 martie 2000, 

privind sistemul public de pensii şi al drepturi de asigurări sociale cu 

modificările şi completările ulterioare - Plx 309/2008 au fost dezbătute 

împreună, având acelaşi obiect de reglementare. 

 Astfel, d-na consilier Elena Mesaroş precizează că ambele propuneril 

legislative au ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

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

sociale, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul majorării 

punctajelor anuale realizate atât de către pensionari cât şi de către 

persoanele asigurate care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în 
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grupe superioare de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 

2001 ori în locuri de muncă încadrate în condiţii speciale sau deosebite, 

potrivit legislaţiei în vigoare după această dată.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, aprobarea propunerii legislative cu nr.Plx 180/2008 

şi respingerea propunerii legislative cu nr.Plx 309/2008, prevederile 

acesteia din urmă fiind preluate ca amendamente admise, potrivit 

prevederilor art.68 alin.(2) din Regulamentul Camerei Deputaţilor. 

 Amendamentele admise sunt redate în raportul comisiei. 

 

 Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.105/2003 privind alocaţia familială 

complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală - 

PLx 86/2008 - a fost prezentat de către d-na Sorina Szabo, expert 

parlamentar. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, aprobarea proiectului de lege în forma prezentată 

de Senat. 

  

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în 

vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr.7/2007 – Plx 87/2008 - a fost prezentată de către d-na Sorina Szabo, 

expert parlamentar. 

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

invitaţi, iar în urma finalizării 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 alin.(1) al art.3 din Legea 

nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată - PLx 88/2008 

- a fost prezentată de către d-l preşedinte Gheorghe Barbu. 
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În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 

invitaţi, iar în urma finalizării 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, cu modificările şi completările ulterioare - PLx 89/2008 - a fost 

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

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

invitaţi, iar în urma finalizării 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 Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru 

încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata 

energiei termice - Plx 93/2008 - a fost prezentată de către d-l preşedinte 

Gheorghe Barbu. 

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

invitaţi, iar în urma finalizării dezbaterilor, s-a propus respingerea 

iniţiativei legislative. Cu unanimitate 16 voturi pentru şi un vot împotrivă, 

propunerea a fost acceptată, iar motivele respingerii se regăsesc în 

raportul comisiei. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea art.I al Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.19/2007 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.19/2000 privind sistemul public şi alte drepturi de asigurări sociale - Plx 

101/2008 - a fost prezentată de către d-l preşedinte Gheorghe Barbu. 

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

invitaţi, iar în urma finalizării dezbaterilor, s-a propus respingerea 

iniţiativei legislative. Cu unanimitate 16 voturi pentru şi o abţinere, 
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propunerea a fost acceptată, iar motivele respingerii se regăsesc în 

raportul comisiei. 

 

 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.220/2007 privind 

creşterile salariale ce se vor acorda personalului didactic din învăţământ, 

salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic - 

Plx 185/2008 - a fost prezentat de către d-na Lidia Vlădescu, consultant 

parlamentar. 

 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.  

 În cadrul discuţiilor s-a propus amânarea dezbaterilor, pentru a fi 

discutat împreună cu un proiect de act normativ, cu acelaşi obiect de 

reglementare. Propunerea de amânare a fost acceptată cu unanimitate de 

voturi. 

 

 Proiectul de Lege pentru modificarea art.1 lit.c) din Ordonanţa 

Guvernului nr.105/1999 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 123/2008 

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

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

invitaţii, iar în urma finalizării dezbaterilor, s-a propus respingerea 

iniţiativei legislative. Cu 9 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 5 abţineri,  

propunerea a fost acceptată, iar motivele respingerii se regăsesc în 

raportul comisiei. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor - Plx 

125/2008 - a fost prezentată de către d-l Decebal Stănescu, expert 

parlamentar. 

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

invitaţii, iar în urma finalizării dezbaterilor, s-a propus respingerea 
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iniţiativei legislative. Cu unanimitate de voturi, propunerea a fost 

acceptată, iar motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.71/2004 privind acordarea unor facilităţi 

familiilor de pensionari - Plx 130/2008 - a fost prezentată de către d-na 

Monica Rallu Curta, expert parlamentar. 

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

invitaţii, iar în urma finalizării dezbaterilor, s-a propus respingerea 

iniţiativei legislative. Cu 17 voturi pentru şi o abţinere, propunerea a fost 

acceptată, iar motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

416/2001 privind venitul minim garantat - Plx 173/2008 - a fost 

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

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

invitaţii, iar în urma finalizării 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 art.24 din 

Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea persoanelor cu handicap - 

Plx 174/2008 şi propunerea legislativă pentru completarea Legii 

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea persoanelor cu handicap - 

PLx 162/2008, au fost prezentate de către d-na Elena Mesaroş, consilier 

parlamentar. 

 Astfel, s-a menţionat că ambele propuneri legislative au ca obiect de 

reglementare completarea art.24 din Legea nr.448/2006 privind protecţia 

şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu un text 

nou care să vizeze scutirea de la plata impozitului pe veniturile din pensii 

a persoanelor cu handicap grav sau accentuat. 

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

invitaţii, iar în urma finalizării dezbaterilor, s-a propus respingerea celor 

două iniţiative legislative. Cu unanimitate de voturi, propunerea a fost 

acceptată, iar motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 
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 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap - Plx 196/2008 - a fost prezentat de către d-na Elena Mesaroş, 

consilier parlamentar. 

 În cursul discuţiilor s-a propus amânarea dezbaterilor până în prima 

şedinţă din vacanţa parlamentară, respectiv 1 iulie 2008. 

 Propunerea de amânare a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

  

 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.16/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1993 

privind alocaţia de stat pentru copii - PLx 228/2008 va fi discutat 

împreună cu proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.97/2007 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii - PLx 859/2007, care va fi 

retrimis comisiei de către plenul Camerei Deputaţilor, la solicitarea d-lui 

preşedinte Gheorghe Barbu formulată în şedinţa plenului din 18 iunie 

2008, deoarece au acelaşi obiect de reglementare.  

 Astfel, dezbaterile au fost amânate pentru prima şedinţă a comisiei 

din vacanţa parlamentară.  

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

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

sociale - Plx 586/2007 - a fost prezentată de către d-l preşedinte 

Gheorghe Barbu.  

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

voturi, ca propunerea legislativă să fie respinsă, iar o parte a prevederilor 

sale să fie preluate ca amendamente admise în raportul asupra propunerii 

legislative cu nr. Plx 180/2008, întrucât se referă la modificarea aceleiaşi 

legi, respectiv Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte 

drepturi de asigurări sociale. 
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 Din numărul total al membrilor comisiei (19), în ziua de 18 iunie 

2008 a absentat domnul deputat Mihai Alexandru Voicu (grup parlamentar 

PNL) – ministru delegat. 

 Au fost prezenţi următorii: Gheorghe Barbu – preşedinte, Ion 

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

– secretari, Valentin Samuel Boşneac, Ionela Bruchental-Pop, 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. 

  

 

  Preşedinte,     Secretar, 

  Gheorghe Barbu    Kerekes Karoly 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Lidia Vlădescu, consultant 


		2008-09-02T15:58:08+0300
	Lidia G. Vladescu




