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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 

PROCES  VERBAL 

al şedinţelor comisiei din 25 şi 26 februarie 2009 

 

În ziua de 25 februarie 2009  la lucrările comisiei au fost prezenţi 

18 deputaţi, lipsind domnul deputat Marian Sârbu (grup parlamentar PSD) 

– ministru. 

Au fost prezenţi următorii deputaţi: Victor Paul Dobre – preşedinte, 

Ioan-Nelu Botiş şi Ioan Cindrea – vicepreşedinţi, Adrian Solomon şi 

Kerekes Károly – secretari, Maria Eugenia Barna, Claudia Boghicevici, Ioan 

Narcis Chisăliţă, Dorel Covaci, Ioan Damian, Florian-Daniel Geantă, Cornel 

Ghiţă, Titi Holban, Cristina-Ancuţa Pocora, Dan-Mircea Popescu, Vasile 

Silviu Prigoană, Nini Săpunaru, Iulian Vladu – membri. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Victor Paul 

Dobre, preşedintele comisiei. 

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

zi: 

 FOND 
1. Informare privind stadiul raportului asupra unei propuneri 

legislative (Plx 255/2008) comun cu Comisia pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale 

2. Proiect de Lege pentru ratificarea Codului European de Securitate 

Socială al Consiliului Europei, adoptat la Strasbourg la 16 aprilie 

1964 - PLx 548/2008 

3. Proiect de Lege pentru ratificarea Convenţiei nr.102/1952 a 

Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind normele minime de 



securitate socială, adoptată la Geneva la 28 iunie 1952 în cadrul 

Conferinţei generale a Organizaţiei Internaţionale a Muncii - PLx 

549/2008 

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.118/2008 privind modificarea şi completarea unor 

acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor 

drepturi de asistenţă socială şi nivelul salariului de bază minim brut 

pe ţară garantat în plată - PLx 21/2009 

5. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.136/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru 

salarizarea personalului din învăţământ în anul 2008 - PLx 22/2009 

6. Proiect de Lege privind măsurile de protecţie pentru personalul 

disponibilizat prin aplicarea Programului privind restructurarea 

Regiei Autonome "Arsenalul Armatei" - PLx 30/2009 

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.142 

din 27/07/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului - 

PLx 38/2009 

8. Propunere legislativă pentru modificarea art.16 lit.e) din Legea 

nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale 

invalizilor şi văduvelor de război - PLx 617/2008 

9. Proiect de Lege pentru modificarea lit.e) a art.16 din Legea 

nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale 

invalizilor şi văduvelor de război, republicată - PLx 497/2008 

10. Proiect de Lege privind instituirea pensiei de fidelitate pentru 

cercetătorii ştiinţifici din sistemul Academiei Române - PLx 

405/2008 

11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Anexei IV 

(2A/2008 ) la III salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din 

muzee şi biblioteci - PLx 618/2008 

12. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.81/2008 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.10/2008 privind nivelul salariilor de bază 

şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit 
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Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de 

stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din 

sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr.II şi III 

la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de 

bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care 

ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de 

reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale 

personalului contractual salarizat prin legi speciale şi a Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.19/2003 privind consilierii pentru 

afaceri europene - PLx 651/2008 

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

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

837/2007 

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

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

88/2008 

15. 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 

 
 AVIZARE  

16. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.119/2008 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.22/2007 privind organizarea şi 

funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză - PLx 56/2009 

17. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.125/2008 pentru modificarea şi completarea art.29 

din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici - PLx 

61/2009 

18. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.3/2009 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative referitoare la organizarea şi funcţionarea unor structuri 

din cadrul aparatului de lucru al Guvernului - PLx 98/2009 

 
3/36 



19. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.71/2008 privind modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2006 pentru 

recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni - 

PLx 599/2008 

20. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.65/2008 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2006 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare 

Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD, precum şi 

pentru stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activităţii 

Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - PLx 648/2008 

21. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 

nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în 

domeniul bugetar - PLx 607/2008 

22. Propunere legislativă privind reglementarea juridică a persoanelor 

aflate pe aşa numitele liste de chiaburi - PLx 611/2008 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

 doamna Georgeta Jugănaru – director, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale 

 domnul Ion Gibescu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale 

 doamna Magda Filip – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale 

 doamna Mihaela Grecu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale 

 doamna Simona Bordeianu – consilier, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale 

 doamna Maria Bundaru – inspector, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale 

 domnul Vasile Timiş – Secretar de Stat, Ministerul  Culturii, Cultelor şi 

Patrimoniului Naţional 
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 domnul Ştefan Ioniţă – director, Ministerul  Culturii, Cultelor şi 

Patrimoniului Naţional 

 domnul Mircea Angelescu – director, Ministerul  Culturii, Cultelor şi 

Patrimoniului Naţional 

 domnul Cornel Frimu – consilier, Ministerul  Culturii, Cultelor şi 

Patrimoniului Naţional 

 doamna Olimpia Roman – director, Ministerul  Culturii, Cultelor şi 

Patrimoniului Naţional 

 doamna Graţiela Iordache – Secretar de Stat, Ministerul Finanţelor 

Publice 

 doamna Mihaela Vasile – director, Ministerul Finanţelor Publice 

 domnul Ion Gogoescu – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice 

 doamna Gabriela Tudose – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice 

 domnul Marin Pătuleanu – consilier al ministrului Administraţiei şi 

Internelor 

 domnul Vladimir Mănăstireanu – Secretar de Stat, aparatul de lucru al 

vicepremierului 

 domnul Mihail Ciortoloman – consilier juridic superior, Secretariatul 

General al Guvernului 

 doamna Anca Gabriela Petrescu – Secretar de Stat, Secretariatul 

General al Guvernului 

 domnul Andrei Rizoiu – consilier, Secretariatul General al Guvernului 

 domnul Adrian Nicolae – consilier, Secretariatul General al Guvernului 

 domnul Ion Ghizdeanu – preşedintele Comisiei Naţionale de Prognoză 

 domnul lt.col.Paul Nenciu – consilier juridic, Ministerul Apărării 

Naţionale 

 doamna Oana Badea – Secretar de Stat, Ministerul Educaţiei, Cercetării 

şi Inovării. 

 

 Dezbaterile au început cu proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.125/2008 pentru modificarea şi 

completarea art.29 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor 

publici - PLx 61/2009, care a fost prezentat de către domnul Marin 
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Pătuleanu, consilier al ministrului Administraţiei şi Internelor. Acesta a 

precizat că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului are ca obiect de 

reglementare modificarea şi completarea art.29, în sensul că 

incompatibilitatea dintre funcţia publică de conducere şi funcţia de 

conducere în organizaţia sindicală se va menţine doar pentru funcţionarii 

publici care au calitatea de ordonatori de credite.  

 Doamna Lidia Vlădescu, consultant parlamentar, a mai precizat că 

există şi o recomandare a O.I.M. în acest sens, referitoare la 

incompatibilitatea instituită prin textul legii sus-menţionat şi modificarea 

în cel mai scurt timp al acestui text în sensul neîngrădirii drepturilor 

sindicale ale funcţionarilor publici. Motivarea transmisă este aceea ca nu 

este necesară stabilirea respectivei incompatibilităţi pentru toate funcţiile 

publice de conducere. De asemenea, a menţionat că este absolut necesară 

îmbunătăţirea cadrului normativ în materie, ţinând cont de urgenţa 

recomandării Organizaţiei Internaţionale a Muncii, cât şi în scopul evitării 

unor tensiuni sociale, având în vedere că discrepanţa dintre prevederile 

legislaţiei româneşti şi legislaţia europeană a fost deja semnalată de mai 

multe organizaţii sindicale ale funcţionarilor publici. 

 Totodată, este necesară instituirea acestui cadru legislativ care să 

asigure protecţia adecvată atât a drepturilor conferite de regimul funcţiei 

publice, cât şi a dreptului de libertate sindicală, cu excepţiile impuse în 

mod obiectiv şi rezonabil de natura funcţiei şi a nivelului atribuţiilor 

specifice diverselor categorii de funcţii publice. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a întrebat dacă sunt intervenţii 

sau întrebări. 

 Domnul deputat Ioan-Nelu Botiş doreşte să afle cum este posibil să 

acceptăm ca un funcţionar cu funcţie de conducere să fie în acelaşi timp 

reprezentantul instituţiei statului şi în acelaşi timp şi reprezentantul 

sindicatului. 

 Domnul Marin Pătuleanu a precizat că este vorba doar de o aliniere 

la actele normative internaţionale. 

 Domnul deputat Silviu Prigoană a spus că orice recomandare 

europeană este o recomandare şi aceasta nu poate fi imperativă. 
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 Domnul deputat Dan Mircea Popescu consideră că această 

ordonanţă de urgenţă este raţională şi prin textul ei se reglementează o 

situaţie cu totul şi cu totul greşită existentă până în prezent. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre supune la vot proiectul de 

lege,   înregistrându-se 6 voturi pentru, 6 voturi împotrivă şi o abţinere. 

Urmare a acestui vot, proiectul de lege primeşte aviz negativ. 

  

 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.3/2009 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative referitoare la organizarea şi funcţionarea unor structuri din 

cadrul aparatului de lucru al Guvernului - PLx 98/2009 a fost prezentat de 

către domnul Mihail Ciortoloman, consilier juridic superior în cadrul 

Secretariatului General al Guvernului. Domnia sa a prezentat obiectul de 

reglementare, respectiv modificarea dispoziţiilor unor acte normative 

privind organizarea şi funcţionarea Guvernului, în scopul îmbunătăţirii 

activităţii unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului.  

 Domnul Vladimir Mănăstireanu, Secretar de Stat în cadrul aparatului 

de lucru al vicepremierului, a precizat că prin noua reglementare se 

preconizează, printre altele, reorganizarea Corpului de Control al Primului-

Ministru ca departament în cadrul aparatului de lucru al Guvernului şi 

trecerea Departamentului pentru Lupta Antifraudă din structura 

Cancelariei Primului-Ministru în cadrul aparatului de lucru al Guvernului. 

 Domnul deputat Adrian Solomon are o nelămurire asupra 

prevederilor art.VII alin.(11), referitoare la salariile de bază pentru 

personalul Corpului de Control, textul precizând că acestea sunt cu 50% 

mai mari decât cele prevăzute de lege pentru aparatul de lucru al 

Guvernului. 

 Domnul Mihail Ciortoloman a precizat că toate organismele ce 

efectuează control au un spor la salariu, tocmai pentru a asigura 

independenţa lor în ceea ce priveşte controlul respectiv. Acest spor exista 

şi înainte, nefiind nou introdus. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a mai întrebat, în legătură cu 

prevederile art.VII alin.(7) lit.j), respectiv atribuţiile Corpului de Control al 

 
7/36 



Guvernului, cum verifică acesta eficienţa şi transparenţa activităţii 

administraţiei publice locale.  

 Domnul Vladimir Mănăstireanu a precizat că aceste atribuţii ale 

Corpului de Control al Guvernului pot suferi modificări, ele fiind doar 

preluate de la corpul de control care se reorganizează. 

 Domnul deputat Adrian Solomon propune acordarea unui aviz 

negativ proiectului de Lege. 

 Supusă la vot, propunerea de avizare negativă a înregistrat 5 voturi 

pentru şi 8 voturi împotrivă. Urmare a acestui vot, proiectul de lege 

primeşte aviz favorabil. 

 

 Proiectul de Lege pentru ratificarea Codului European de Securitate 

Socială al Consiliului Europei, adoptat la Strasbourg la 16 aprilie 1964 - 

PLx 548/2008 şi proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei 

nr.102/1952 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind normele 

minime de securitate socială, adoptată la Geneva la 28 iunie 1952 în 

cadrul Conferinţei generale a Organizaţiei Internaţionale a Muncii - PLx 

549/2008 au fost prezentate de către doamna Magda Filip, director în 

cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 

 Proiectul de lege cu nr.PLx 548/2008 are ca obiect de reglementare 

ratificarea Codului European de Securitate Socială al Consiliului Europei, 

adoptat la Strasbourg la 16 aprilie 1964 şi care a intrat în vigoare la 17 

martie 1968, fiind semnat de România la 22 mai 2002. 

  Codul European de Securitate Socială defineşte normele europene 

de securitate socială şi stabileşte condiţiile de acordare a indemnizaţiilor, 

precum şi valorile minime de protecţie pe care statele trebuie să le asigure 

în nouă domenii de securitate socială. 

 Proiectul de lege cu nr.PLx 549/2008 are ca obiect de reglementare 

ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr.102/1952 

privind normele minime de securitate socială, adoptată la Geneva la 28 

iunie 1952 în cadrul Conferinţei generale a Organizaţiei Internaţionale a 

Muncii. 
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 Convenţia nr.102/1952 constituie un tratat internaţional multilateral 

adoptat şi semnat la nivel de stat care intră sub incidenţa prevederilor 

art.19 alin.(1) lit.a) din Legea nr.590/2003 privind tratatele şi trebuie 

ratificată prin lege. 

 Obiectivele minime ale Convenţiei se referă, pe domenii, la: 

• procentul populaţiei protejate prin schemele de securitate socială 

• nivelul minim al prestaţiilor care va fi acordat persoanelor protejate 

• condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru a beneficia de aceste prestaţii 

• perioada pentru care se acordă prestaţiile. 

 Convenţia nr.102/1952 nu prevede cum vor fi realizate aceste 

obiective, permiţând astfel ţărilor membre un grad de flexibilitate. 

 Prin ratificarea Convenţiei O.I.M. nr.102/1952, România îşi asumă 

responsabilitatea generală pentru acordarea prestaţiilor şi va transmite 

anual rapoarte cu privire la aplicarea Convenţiei, incluzând informaţii 

complete referitoare la legislaţia şi reglementările prin care au efect 

prevederile convenţiei. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a întrebat dacă sunt intervenţii 

sau întrebări şi supune plenului comisiei propunerea de adoptare a celor 

două proiecte de acte normative, în forma prezentată. Propunerea a fost 

acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

 Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.136/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru salarizarea 

personalului din învăţământ în anul 2008 - PLx 22/2009, a fost prezentat 

de către doamna Oana Badea, Secretar de Stat la Ministerul Educaţiei 

Cercetării şi Inovării, care precizează că Ministerul nu susţine ordonanţa, 

întrucât Curtea Constituţională, prin Decizia nr.1221 din 12 noiembrie 

2008, a admis excepţia de neconstituţionalitate ridicată direct de Avocatul 

Poporului, constatând că dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvemului 

nr.136/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru salarizarea personalului 

din învăţământ în anul 2008 sunt neconstituţionale. 

 În acest context, domnul preşedinte Victor Paul Dobre supune 

plenului comisiei propunerea de adoptare a proiectului de lege în forma 
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prezentată de Senat, respectiv respingerea ordonanţei de urgenţă. 

Propunerea a fost acceptată cu majoritate de voturi. 

 Pentru aceeaşi soluţie s-a pronunţat şi Comisia pentru învăţământ, 

ştiinţă, tineret şi sport, sesizată cu dezbaterea pe fond a acestui proiect de 

lege alături de comisia noastră.  

 Întrucât cele două comisii au adoptat aceeaşi soluţie, va fi întocmit 

raportul comun de aprobare a proiectului de lege în forma prezentată de 

Senat. Motivarea respingerii şi numărul de voturi se va regăsi în raportul 

comun. 

  

 Proiectul de Lege privind măsurile de protecţie pentru personalul 

disponibilizat prin aplicarea Programului privind restructurarea Regiei 

Autonome "Arsenalul Armatei" - PLx 30/2009, a fost prezentat de către 

doamna Simona Bordeianu, consilier la Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale, care a precizat că ministerul nu susţine adoptarea 

proiectului de lege.  

 Doamna Adriana Breazu, expert parlamentar, a precizat că proiectul 

de lege are ca obiect de reglementare acordarea de plăţi compensatorii 

persoanelor disponibilizate prin Programul privind restructurarea Regiei 

Autonome „Arsenalul Armatei”, potrivit  prevederilor Ordonanţei 

Guvernului nr.7/1998 privind unele măsuri de protecţie socială a 

personalului militar şi civil, care se vor aplica în perioada restructurării 

marilor unităţi, unităţilor şi formaţiunilor din compunerea Ministerului 

Apărării Naţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr.37/2001, cu 

modificările ulterioare. 

 Domnul lt.col. Paul Nenciu, consilier juridic în cadrul Ministerului 

Apărării Naţionale, a menţionat că Ordinul ministrului apărării naţionale 

nr.86/1997 pentru aprobarea Programului privind restructurarea Regiei 

Autonome „Arsenalul Armatei” prevede şi acordarea de măsuri de 

protecţie pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă erau 

desfăcute ca urmare a concedierilor colective. La data efectuării 

disponibilizărilor, respectiv a desfacerii contractelor individuale de muncă, 

era în vigoare O.U.G. nr.9/1997, act normativ care reglementa acordarea 
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de plăţi compensatorii persoanelor disponibilizate în funcţie de vechimea 

în muncă a fiecăreia. 

 Având în vedere aspectele prezentate, domnul preşedinte Victor Paul 

Dobre propune respingerea proiectului de lege. Propunerea a fost 

acceptată cu 14 voturi pentru, un vot împotrivă şi 3 abţineri. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.142 din 27/07/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului 

- PLx 38/2009, a fost prezentată de către domnul Vasile Timiş, Secretar 

de Stat la Ministerul  Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional.  

 Doamna Elena Mesaroş, şef serviciu, a precizat că propunerea 

legislativă care are ca obiect de reglementare modificarea anexei nr.3 la 

Legea nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, cu 

modificările şi completările ulterioare, în sensul eliminării funcţiilor de 

cantor şi oficiant de cult, precum şi cele 9 posturi cu studii medii necesare 

pentru aceste funcţii. Totodată, se propune majorarea cuantumului 

sprijinului lunar acordat personalului clerical angajat în unităţile cultelor 

recunoscute, cu procente cuprinse între 30 şi 49%. 

  De asemenea, s-a precizat că se află în procedură legislativă 

Ordonanţa 155/2008 în care se reglementează salarizarea clerului prin 

asimilarea cu unele funcţii didactice. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a întrebat dacă sunt intervenţii 

sau întrebări. 

 Domnul deputat Silviu Prigoană doreşte să precizeze că prin 

Constituţie biserica este autonomă. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre supune plenului comisiei  

propunerea de respingere a propunerii legislative. Propunerea a fost 

acceptată cu majoritate de voturi, înregistrându-se 2 abţineri. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea art.16 lit.e) din Legea 

nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale 

invalizilor şi văduvelor de război - PLx 617/2008 a fost prezentată de către 

doamna Georgeta Jugănaru, director la Ministerul Muncii, Familiei şi 
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Protecţiei Sociale care precizează că prin această propunere legislativă se 

vizează scutirea de la plata impozitelor şi a taxelor pentru veniturile din 

pensii realizate de către cei care au dublă calitate, de veteran cât şi de 

pensionar al sistemului public de pensii, iar ministerul nu susţine această 

modificare. 

 Doamna Monica Rallu Curta, expert parlamentar, a precizat că au 

fost sesizate cu dezbaterea pe fond a acestei propuneri legislative Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre supune plenului comisiei  

soluţia adoptată de Comisia pentru buget, respectiv respingerea 

propunerii legislative. Propunerea a fost acceptată cu majoritate de voturi, 

înregistrându-se o abţinere. 

 

 Proiectul de Lege pentru modificarea lit.e) a art.16 din Legea 

nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale 

invalizilor şi văduvelor de război, republicată – PLx 497/2008 a fost 

prezentat de către doamna Monica Rallu Curta, expert parlamentar. 

Domnia sa precizează că proiectul de lege are ca obiect de reglementare 

modificarea lit.e) a art.16 din Legea nr.44/1994, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, în sensul scutirii beneficiarilor legii de la plata 

impozitelor şi taxelor locale, precum şi de plata impozitului corespunzător 

pentru terenurile extravilane în suprafaţă de până la 5 ha. 

 De asemenea, menţionează că au fost sesizate cu dezbaterea pe 

fond a acestui proiect de lege Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre supune votului soluţia 

adoptată de Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, respectiv respingerea 

proiectului de lege. Propunerea de respingere este acceptată cu 

unanimitate de voturi. 

 Întrucât ambele proiecte de acte normative au acelaşi obiect de 

reglementare, se va întocmi un singur raport, comun celor două comisii 

sesizate cu dezbaterea pe fond, în conformitate cu prevederile art.67 
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alin.(3), art.68 alin.(1) şi art.97 din Regulamentul Camerei Deputaţilor. 

Motivele respingerii se regăsesc în raportul comun. 

 

 Proiectul de Lege privind instituirea pensiei de fidelitate pentru 

cercetătorii ştiinţifici din sistemul Academiei Române - PLx 405/2008, care 

a fost prezentată de către doamna Georgeta Jugănaru, director la 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, care precizează că 

promovarea unei astfel de iniţiative legislative nu poate fi susţinută, atâta 

vreme cât instituie o altă categorie de pensie, care nu este stipulată în 

Legea nr.19/2000. 

 Domnul Decebal Stănescu, expert parlamentar, menţionează că au 

fost sesizate cu dezbaterea pe fond a acestui proiect de lege Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 

tineret şi sport. Totodată, menţionează că cele două comisii au întocmit un 

raport comun de respingere, depus în data de 6 octombrie 2008, iar în 

urma dezbaterilor în Plenul Camerei Deputaţilor proiectul a fost retrimis 

comisiilor. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre supune plenului comisiei  

propunerea de menţinere a soluţiei comisiilor din raportul anterior. 

Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi, urmând a se 

întocmi un raport comun suplimentar de menţinere a soluţiei iniţiale. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Anexei IV 

(2A/2008) la III salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din muzee 

şi biblioteci - PLx 618/2008 a fost prezentată de către domnul Vasile 

Timiş, Secretar de Stat la Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 

Naţional. Domnia sa a precizat că această propunere legislativă are ca 

obiect de reglementare modificarea Anexei nr.IV/2a din Ordonanţa 

Guvernului nr.10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi a altor drepturi 

ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă 

nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru 

personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit 

anexelor nr.II si III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a 
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salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane 

care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de 

reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului 

contractual salarizat prin legi speciale, în sensul introducerii funcţiei de 

conservator cu studii postliceale. 

Doamna Olimpia Roman, director adjunct la Ministerul Culturii, 

Cultelor şi Patrimoniului Naţional, precizează că învăţământul postliceal de 

stat se organizează de Ministerul Educaţiei, în conformitate cu prevederile 

Legii învăţământului nr.84/1995, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, la propunerea autorităţilor administraţiei publice 

locale sau la cererea operatorilor economici şi a altor instituţii interesate. 

Din analiza nomenclatoarelor calificărilor profesionale a reieşit că acestea 

nu includ calificarea profesională de conservator a bunurilor culturale. 

Deoarece nu există unităţi de învăţământ postliceale care să asigure 

însuşirea cunoştinţelor, a abilităţilor practice şi dobândirea unor 

competenţe privind desfăşurarea activităţii de conservare a bunurilor 

culturale, propunerea privind introducerea funcţiei de conservator cu studii 

postliceale nu are aplicabilitate practică. 

 Având în vedere aceste aspecte, domnul preşedinte Victor Paul 

Dobre supune plenului comisiei propunerea de respingere a iniţiativei 

legislative. Propunerea a fost acceptată cu majoritate de voturi, 

înregistrându-se 3 abţineri. 

 

 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.81/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi 

ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază 

pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat 

potrivit anexelor nr.II şi III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de 

stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru 

persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri 

de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului 
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contractual salarizat prin legi speciale şi a Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene - PLx 

651/2008, a fost prezentat de către domnul Ion Gogoescu, şef serviciu la 

Ministerul Finanţelor Publice. Domnia sa a precizat că sumele necesare 

sunt prevăzute în bugetul pe anul 2008, aşa că nu sunt influenţe 

financiare din modul de recalculare a drepturilor salariale pentru 

specialiştii în afaceri europene. 

 Domnul Ion Gibescu, director la Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale a precizat că această ordonanţă funcţionează din luna 

iulie 2008, iar numărul de persoane care beneficiau de aceasta era de 

aproximativ 500 persoane. El a mai precizat că şi pentru anul 2009 aceste 

sume sunt cuprinse în proiecţia bugetară, la valorile din anul 2008, fără 

alte majorări. 

 Doamna Elena Mesaroş, şef serviciu, a precizat că din anul 2010, 

această ordonanţă urmăreşte să nu mai lege salariul consilierilor pentru 

afaceri europene de salariul vreunui alt funcţionar, precum este secretarul 

general din ministere. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre supune plenului comisiei  

propunerea de adoptare a proiectului de lege în forma prezentată, 

propunere acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.119/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei 

Naţionale de Prognoză - PLx 56/2009 a fost prezentat de către domnul Ion 

Ghizdeanu, preşedintele Comisiei Naţionale de Prognoză.  

 Domnul Decebal Stănescu, expert parlamentar, precizează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.22/2007 privind organizarea şi funcţionarea 

Comisiei Naţionale de Prognoză, aprobată cu modificări prin Legea 

nr.212/2007, în sensul trecerii acestui organ de specialitate al 

administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului şi coordonarea 

secretarului general al Guvernului, în subordinea Ministerului Finanţelor 
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Publice. Totodată, modificările şi completările preconizate au în vedere 

asigurarea unei mai bune reglementări a modului în care Comisia poate 

încheia contracte de cercetare-dezvoltare, îmbunătăţirea relaţiilor 

institiţionale şi profesionale cu administraţia publică locală, precum şi 

stabilizarea şi asigurarea resurselor umane necesare îndeplinirii atribuţiilor 

conferite prin lege.  

 Domnul deputat Dan Mircea Popescu a precizat că prin promovarea 

acestui proiect se caută o formulă mai bună, mai adecvată funcţionării 

Comisiei Naţionale de Prognoză. 

 Domnul deputat Silviu Prigoană, apreciind că această Comisie trebuie 

să rămână în subordinea Guvernului întrucât lucrează pentru Guvernul 

României, nu pentru un minister, a amendat textul legii în acest sens.  

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre propune amendarea textului 

propus la alin.(5) al art.4, regăsit la art.II pct.2, în sensul ca normele 

elaborate de Comisia Naţională de Prognoză să fie aprobate prin hotărâre a 

Guvernului, pentru a se evita dubla competenţă a preşedintelui Comisiei 

Naţionale de Prognoză în ceea ce priveşte elaborarea normelor şi aprobarea 

lor. 

 Ambele amendamente au fost aprobate de membrii comisiei cu 

unanimitate de voturi. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre supune plenului comisiei  

avizarea favorabilă a proiectului de lege, cu cele două amendamente 

acceptate, propunerea întrunind unanimitate de voturi. 

 

 Lucrările au continuat cu o informare privind stadiul raportului asupra 

propunerii legislative pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.148/3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea 

creşterii copilului - Plx 255/2008.  

 Doamna consilier Elena Anghel a precizat că au fost sesizate cu 

dezbaterea pe fond a acestei propuneri legislative Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială şi Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor.  
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 Membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au hotărât, în 

şedinţa din 1 iulie 2008, respingerea iniţiativei legislative, soluţie adoptată şi 

de către membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale în şedinţa din 3 februarie 2009. 

 Astfel, raportul de respingere întocmit asupra propunerii legislative de 

către comisia noastră în legislatura trecută a fost supus votului membrilor 

comisiei, fiind acceptat cu unanimitate de voturi. 

 

 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.118/2008 privind modificarea şi completarea unor acte 

normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi de 

asistenţă socială şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în 

plată - PLx 21/2009 a fost prezentat de către doamna Mihaela Grecu,  

director în Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.  

 Domnia sa a precizat că această ordonanţă de urgenţă are ca izvor 

acordul tripartit semnat în anul 2008 între Guvern, sindicate şi patronate şi 

care prevede, printre altele, elaborarea legislaţiei necesare pentru ruperea 

legăturii între salariul minim brut pe ţară şi diverse drepturi de asistenţă 

socială şi de asigurări sociale. 

 Domnul deputat Ioan Botiş propune amânarea dezbaterilor cu o 

săptămână, pentru formularea de amendamente. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre supune la vot propunerea de 

amânare cu o săptămână a dezbaterilor asupra proiectului de lege, care este 

acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

 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 doamna Mihaela Grecu, director în Ministerul Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale. Domnia sa precizează că propunerea legislativă 

are ca obiect de reglementare modificarea art.3 alin.(1) din Legea 

nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, astfel încât cuantumul alocaţiei de stat să fie de 
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200 lei pentru toţi copiii, fără a se mai face distincţie în funcţie de vârsta 

acestora. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre precizează că asupra acestei 

propuneri legislative s-au întocmit un raport de respingere, depus în 26 

februarie 2008, şi un raport suplimentar, de menţinere a soluţiei de 

respingere, depus în 23 iunie 2008. În acest context, domnia sa propune 

menţinerea soluţiei din rapoartele anterioare, propunere acceptată cu 6 

voturi pentru şi 5 abţineri. 

 

 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 tot de către doamna director Mihaela Grecu. 

Domnia sa precizează că obiectul de reglementare îl constituie tot 

modificarea art.3 alin.(1) din Legea nr.61/1993, în sensul majorării 

cuantumului acestei prestaţii sociale la valoarea de 50 lei.  

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre precizează că şi asupra acestei 

propuneri legislative s-a întocmit un raport de respingere, depus în 23 

iunie 2008, şi propune menţinerea soluţiei iniţiale. Propunerea este 

acceptată cu 6 voturi pentru şi 5 voturi împotrivă. 

 

 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 doamna Georgeta Jugănaru,  

director în Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 

 Domnia sa precizează că propunerea legislativă are ca obiect de 

reglementare modificarea alin.(3) al art.161 din Legea nr.19/2000 privind 

sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare, având drept scop prelungirea datei 

până la care se aplică prevederile ce reglementează modul de calculare a 

pensiei pentru perioadele pentru care în carnetul de muncă nu sunt 

înregistrate drepturile salariale, iar asiguratul nu poate prezenta acte 

doveditoare, de la 31 decembrie 1962 la 31 decembrie 1967.  
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 Numărul dosarelor de pensii care ar urma să beneficieze de o astfel 

de reglementare este de aprox. 1.900.000, iar costurile ar fi de 

47.000.000 lei lunar. 

 Domnul deputat Ioan-Nelu Botiş îşi exprimă dorinţa ca la dezbateri 

să participe şi iniţiatorii, solicitând în mod expres prezenţa domnului 

Marian Sârbu, ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, domnia sa 

fiind unul dintre iniţiatori. 

 Domnul Ion Gogoescu, şef serviciu în Ministerul Finanţelor Publice a 

precizat că influenţele financiare sunt suplimentare pe bugetul de stat 

consolidat şi că acest minister nu susţine adoptarea acestei iniţiative 

legislative. 

 Domnii deputaţi Adrian Solomon, Silviu Prigoană, Kerekes Karoly şi 

Dan Mircea Popescu solicită amânarea dezbaterilor, precum şi prezenţa 

ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, pentru a dezbatere această 

propunere legislativă. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre supune la vot cele două 

propuneri, de amânare şi de solicitare a prezenţei ministrului muncii, 

familiei şi protecţiei sociale, propuneri care au fost acceptate cu 

unanimitate de voturi. 

 

 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.71/2008 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoaşterea meritelor 

personalului armatei participant la acţiuni - Plx 599/2008 a fost prezentat 

de către doamna Lidia Vlădescu, consultant parlamentar, care precizează 

că obiectul de reglementare îl constituie modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2006 în sensul stabilirii 

modalităţilor de recunoaştere a meritelor personalului armatei participant 

la acţiuni militare, prin acordarea unor distincţii şi crearea posibilităţii 

menţinerii în structurile Ministerului Apărării a celor care au devenit 

invalizi, precum şi prin acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui 

decedat.  
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 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre supune plenului comisiei  

propunerea de avizare favorabilă a proiectului de lege, propunere care a 

fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.65/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin 

reorganizarea Agenţiei SAPARD, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 

pentru eficientizarea activităţii Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 

Agricultură - PLx 648/2008 a fost prezentată de către domnul Decebal 

Stănescu. 

 Domnia sa precizează că obiectul de reglementare îl constituie 

modificarea şi stabilirea cadrului instituţional al Agenţiei de Plăţi pentru 

Dezvoltare Rurală şi Pescuit, instituţie publică cu personalitate juridică, în 

subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în 

vederea pregătirii construcţiei instituţionale pentru gestionarea alocaţiilor 

financiare comunitare în vederea gestionării fondurilor provenite din 

Fondul European pentru Pescuit.  

 Totodată, se precizează faptul că se impune adoptarea unui astfel de 

act normativ în scopul implementării prevederilor Regulamentului 

Consiliului Uniunii Europene (CE) nr. 1.290/2005 privind finanţarea politicii 

agricole comune şi ale Regulamentului Consiliului Uniunii Europene (CE) 

nr.1.698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală finanţat din 

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), precum şi 

pentru asigurarea măsurilor financiare privind modul de alocare a 

prefinanţării şi a cofinanţării de la bugetul de stat în bugetul instituţiilor 

implicate în gestionarea Fondului European pentru Pescuit, pentru 

accelerarea şi eficientizarea procesului de implementare a Politicii comune 

a pescuitului, 

 Având în vedere cele prezentate, domnul preşedinte Victor Paul 

Dobre supune plenului comisiei propunerea de acordare a unui aviz 

favorabil, propunere acceptată cu unanimitate de voturi. 
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 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 

nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul 

bugetar - Plx 607/2008, a fost prezentată de către domnul Decebal 

Stănescu, expert parlamentar. Domnia sa precizează că obiectul de 

reglementare îl constituie abrogarea art.23 şi 24 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri 

financiare în domeniul bugetar. Articolele propuse spre abrogare se referă 

la acordarea premiului anual pentru anul 2008, începând cu luna ianuarie 

2009 şi la neacordarea tichetelor cadou.  

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre supune plenului comisiei 

propunerea de avizare negativă a iniţiativei legislative, propunerea fiind 

acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă privind reglementarea juridică a persoanelor 

aflate pe aşa numitele liste de chiaburi - Plx 611/2008, a fost prezentată 

de către domnul Decebal Stănescu.   

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre supune plenului comisiei 

propunerea de avizare negativă, propunere acceptată cu unanimitate de 

voturi. 

 

 

 În ziua de 26 februarie 2009 la lucrările comisiei au fost prezenţi 

18 deputaţi, lipsind domnul deputat Marian Sârbu (grup parlamentar PSD) 

– ministru. 

 Au fost prezenţi următorii deputaţi: Victor Paul Dobre – preşedinte, 

Ioan-Nelu Botiş şi Ioan Cindrea – vicepreşedinţi, Adrian Solomon şi 

Kerekes Károly – secretari, Maria Eugenia Barna, Claudia Boghicevici, Ioan 

Narcis Chisăliţă, Dorel Covaci, Ioan Damian, Florian-Daniel Geantă, Cornel 

Ghiţă, Titi Holban, Cristina-Ancuţa Pocora, Dan-Mircea Popescu, Vasile 

Silviu Prigoană, Nini Săpunaru, Iulian Vladu – membri. 
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 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Victor Paul 

Dobre, preşedintele comisiei. 

 

 

 

 

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

zi: 

1. 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 

2. 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 

3. 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 

4. Propunere legislativă pentru modificarea art.1 din Legea nr.44/1994 

privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi 

văduvelor de război - Plx 194/2008 

5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă nr.50 din 09/06/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private 

- Plx 291/2008 

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, 

republicată - Plx 292/2008 

7. Propunere legislativă pentru completarea articolului 8 din Legea 

nr.54/2003 sindicatelor - Plx 293/2008 

 
22/36 



8. Propunere legislativă pentru completarea art.5, alin.(1) pct.II din 

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

asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare - Plx 

308/2008 

9. Propunere legislativă pentru modificarea Anexei nr.VII/3 c a 

Ordonanţei nr.10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în 

anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a 

salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi 

personalului salarizat potrivit anexelor nr.II şi III la Legea 

nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în 

sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă 

funcţii de demnitate publică - Plx 322/2008 

10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale 

invalizilor şi văduvelor de război - Plx 330/2008 

11. Propunere legislativă pentru completarea articolului 13, litera b) din 

Legea nr.44(r1) din 01/07/1994, republicată în Monitorul Oficial, 

Partea I nr.28/10/2002 privind veteranii de război, precum şi unele 

drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război - Plx 331/2008 

12. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 

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

396/2008 

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

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

14. Propunere legislativă privind înlocuirea tichetelor de masă cu 

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

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

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

421/2008. 

 

 La dezbateri au participat ca invitaţi:  
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 domnul Marius Lazăr – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale 

 domnul Dumitru Călinoiu – director general, Ministerul Muncii, Familiei 

şi Protecţiei Sociale 

 doamna Georgeta Jugănaru – director, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale 

 doamna Elena Dobre – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale 

 doamna Mihaela Grecu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale 

 domnul Dan Pescaru – director general adjunct, Comisia de 

Supraveghere a Sistemului de Pensii Private 

 domnul deputat Petru Movilă, iniţiator al propunerii legislative cu Plx 

330/2008. 

 

 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 doamna Sorina Szabo, expert parlamentar, care 

precizează că propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.148/2005 privind susţinerea familiei 

în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr.7/2007, în sensul eliminării unor discriminări între beneficiarii de 

fapt a acestor indemnizaţii, respectiv între copii. 

 Totodată, domnia sa menţionează că asupra propunerii legislative  

s-au întocmit un raport de respingere, depus în 26 februarie 2008, şi un 

raport suplimentar de menţinere a respingerii, depus în 23 iunie 2008. 

În acest context, domnul preşedinte Victor Paul Dobre propune 

menţinerea soluţiei din rapoartele anterioare, de respingere a propunerii 

legislative, propunere acceptată cu 14 voturi pentru şi 3 abţineri. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în 
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vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr.7/2007 - Plx 87/2008 a fost prezentată de către domnul Dumitru 

Călinoiu, director general în Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.  

 Domnia sa precizează că iniţiativa legislativă vine cu o nouă filozofie, 

în sensul că, în loc să se calculeze indemnizaţia pentru creşterea copilului 

la 85% din salariul mediu net pe ultimele 12 luni, să se calculeze la 85% 

din ultimul salariu net obţinut anterior datei naşterii copilului. 

 Doamna Sorina Szabo, expert parlamentar, precizează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.1 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.148/2005, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr.7/2007, în sensul acordării unei indemnizaţii 

lunare pentru creşterea copilului persoanelor care au în îngrijire copii de 

până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, şi care 

nu realizează venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit 

prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 De asemenea, menţionează că iniţiatorii propun ca, pentru 

persoanele care în ultimul an anterior naşterii copilului, au realizat timp de 

12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit, indemnizaţia să 

fie în valoare de 85% din ultimul salariu net obţinut anterior datei naşterii 

copilului, dar nu mai puţin de 800 lei. 

 Domnul deputat Ioan Cindrea propune menţinerea soluţiei de 

respingere exprimată în raportul anterior, depus în 23 iunie 2008.  

 Ţinând cont de cele prezentate, domnul preşedinte Victor Paul Dobre 

propune întocmirea unui raport suplimentar de menţinere a soluţiei iniţiale 

de respingere, propunere acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

 Proiectul 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 

a fost prezentat de către doamna Georgeta Jugănaru, director în Ministerul 

Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, care precizează că proiectul de lege 
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vizează lărgirea sferei de  prestaţii şi de beneficiari, aceasta însemnând un 

efort bugetar substanţial. 

 Doamna Monica Rallu Curta, expert parlamentar, precizează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.1 lit.c) din 

Ordonanţa Guvernului nr.105/1999, în sensul extinderii prevederilor 

acesteia asupra unei noi categorii de persoane, respectiv a celor care s-au 

născut într-o familie care a fost refugiată, expulzată sau strămutată în altă 

localitate decât cea de domiciliu în perioada 6 septembrie 1940 - 6 martie 

1945. 

 Domnul vicepreşedinte Ioan Cindrea precizează că asupra iniţiativei 

legislative s-a întocmit un raport de respingere, depus în 23 iunie 2008, 

întrucât persoana născută în timpul refugiului părinţilor a dobândit încă de 

la naştere statutul de refugiat, ca şi părinţii săi, devenind astfel titular al 

drepturilor stabilite de Ordonanţa Guvernului nr.105/1999. De asemenea, 

s-a semnalat faptul că în textul propus se precizează doar perioada 

naşterii copilului, fără a se preciza dacă acesta s-a născut în timpul 

călătoriei spre localităţile de refugiu sau pe durata refugiului părinţilor, 

naşterea ulterioară nejustificând statutul de persoană refugiată, expulzată 

sau strămutată. 

 În acest context, domnul preşedinte Victor Paul Dobre propune 

menţinerea soluţiei iniţiale, de respingere a proiectului de lege, propunere 

acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

 Propunere legislativă pentru modificarea art.1 din Legea nr.44/1994 

privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi 

văduvelor de război - Plx 194/2008, a fost prezentată de către doamna 

director Georgeta Jugănaru, care precizează că propunerea legislativă 

vizează lărgirea sferei de beneficiari şi a drepturilor conferite de actul 

normativ, iar ministerul nu susţine adoptarea ei. 

 Doamna Monica Rallu Curta, expert parlamentar, precizează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea lit.b) a 

art.1 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele 

drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, în sensul recunoaşterii 

calităţii de veteran şi pentru persoanele care au acţionat la dezamorsarea 
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proiectilelor şi curăţarea teritoriului de mine până la data de 31 decembrie 

1946, iar după această dată au acţionat ca detaşamente constituite prin 

ordin special al Marelui Stat Major, până la distrugerea tuturor câmpurilor 

de muniţii neexplodate. 

 Domnul vicepreşedinte Ioan Cindrea precizează că asupra iniţiativei 

legislative s-a întocmit un raport de respingere, depus în data de 1 iulie 

2008, întrucât: 

- intenţia de modificare a actului normativ de bază vine în contradicţie cu 

definiţia enunţată de legiuitor, potrivit căreia „au calitatea de veteran 

de război persoanele care au participat la primul sau al doilea război 

mondial în armata română.” 

- propunerea nu delimitează perioada de timp avută în vedere după anul 

1946, fapt ce ar conduce la ideea că pot dobândi calitatea de veteran şi 

cei care desfăşoară în prezent activităţile invocate în textul vizat. 

 În acest context, domnul preşedinte Victor Paul Dobre propune 

menţinerea soluţiei iniţiale, de respingere a propunerii legislative, 

propunere acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă nr.50 din 09/06/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private - Plx 

291/2008 a fost prezentată de către doamna consilier Elena Anghel. 

Domnia sa precizează că obiectul de reglementare îl constituie modificarea 

şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2005 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a 

Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr.313/2005, în scopul îmbunătăţirii activităţii acestei comisii. 

 Domnul Dan Pescaru, director general adjunct în cadrul Comisiei de 

Supraveghere a Sistemului de Pensii Private precizează că textul prevăzut 

la pct.3, prin care se propune modificarea art.25 din O.U.G. nr.50/2005, 

este inoportun deoarece prevederile propuse fac referire la sancţiuni 

aplicabile doar administratorilor de fonduri de pensii administrate privat, 

în timp ce O.U.G. nr.50/2005 conţine exclusiv dispoziţii referitoare la 
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statutul Comisiei şi nu la entităţile reglementate, autorizate, 

supravegheate şi controlate de aceasta. 

 Domnul vicepreşedinte Ioan Cindrea precizează că asupra iniţiativei 

legislative s-a întocmit un raport de respingere, depus în data de 2 

septembrie 2008 şi pentru evitarea paralelismului legislativ, deoarece 

textele prevăzute la pct.1 şi 2 din propunerea legislativă se regăsec în 

cuprinsul art.4 din ordonanţa de urgenţă. 

 Având în vedere cele prezentate, domnul preşedinte Victor Paul 

Dobre propune menţinerea soluţiei iniţiale, de respingere a propunerii 

legislative, propunere acceptată cu 17 voturi pentru şi o abţinere. 

   

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată - 

Plx 292/2008 a fost prezentată de către domnul director general adjunct 

Dan Pescaru, care precizează că propunerea legislativă are ca obiect de 

reglementare modificarea şi completarea Legii nr.411/2004, republicată, 

în sensul garantării sumelor depuse de cetăţeni la un fond privat de pensii, 

prin contractarea în acest scop a unei asigurări. Totodată, iniţiatorii mai 

propun: 

- corelarea cuantumului sumelor pe care urmează să le primească 

participanţii la fondul de pensii private cu aprecierea sau deprecierea 

leului; 

- reglementarea dreptului ca pensia privată, în caz de deces al 

participanţilor la fond, să revină moştenitorilor;  

- aderarea opţională şi nu obligatorie la un fond sau la mai multe fonduri 

de pensii private;  

- eliminarea penalităţilor în caz de transfer la un alt fond de pensii 

private, dacă acesta se realizează după încheierea anului financiar; 

stabilirea comisionului de administrare prin negociere între participantul 

la fond şi administratorul acestuia;  

- transparenţă în ceea ce priveşte istoricul activităţii comerciale şi 

financiare a celor din conducerea fondului;  

- instituirea unor infracţiuni în domeniu. 

 Domnul vicepreşedinte Ioan Cindrea propune respingerea iniţiativei 

legislative pentru motivele cuprinse în raportul comisiei depus în 2 
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septembrie 2008, propunere la care se raliază şi domnul deputat Dan 

Mircea Popescu. 

 Supusă votului de către domnul preşedinte Victor Paul Dobre, 

propunerea de menţinere a soluţiei adoptată în raportul iniţial este 

acceptată cu unanimitate de voturi. 

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale 

invalizilor şi văduvelor de război - Plx 330/2008 a fost prezentată de către 

domnul deputat Petru Movilă, în calitate de iniţiator. Domnia sa precizează 

că propunerea legislativă vine ca o reparaţie morală pentru veteranii 

armatei române, care şi-au pierdut cetăţenia română din motive 

neimputabile lor.  

 Doamna Georgeta Jugănaru, director în Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale, precizează că propunerea legislativă vizează acordarea 

de prestaţii suplimentare, de facilităţi, aceasta însemnând costuri 

suplimentare. 

 Doamna Monica Rallu Curta, expert parlamentar, menţionează că 

obiectul de reglementare îl constituie completarea art.1 din Legea 

nr.44/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu o 

nouă literă, lit.h), astfel încât să beneficieze de calitatea de veteran de 

război şi persoanele care au participat la primul şi al doilea război mondial 

în armata română şi care şi-au pierdut cetăţenia română din motive 

neimputabile lor sau le-a fost ridicată fără voia lor. 

 Domnul vicepreşedinte Ioan Cindrea precizează că asupra iniţiativei 

legislative a fost întocmit un raport de respingere, depus în 2 septembrie 

2008, întrucât soluţia propusă de către iniţiator excede prevederile Legii 

nr.44/1994. Veteranii de război care şi-au pierdut cetăţenia română din 

motive neimputabile lor, pot solicita, în conformitate cu dispoziţiile art.4 

lit.c) din Legea cetăţeniei române nr.21/1991, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, să li se acorde cetăţenia română, procedura 

fiind cea prevăzută de legea mai sus menţionată, beneficiind ulterior de 

prevederile acestei legi în calitate de cetăţeni români. 
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 Domnul deputat Ioan-Nelu Botiş propune o amânare a dezbaterilor 

pentru a se aduce date suplimentare în ceea ce priveşte eventualii 

beneficiari. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre supune votului propunerea de 

amânare cu două săptămâni, propunere care a fost acceptată cu 

majoritate de voturi. 

 Propunerea legislativă pentru completarea articolului 8 din Legea 

nr.54/2003 sindicatelor - Plx 293/2008 a fost prezentată de către domnul 

Marius Lazăr, Secretar de Stat în Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale, care precizează că propunerea legislativă are ca obiect de 

reglementare completarea Legii sindicatelor nr.54/2003 cu un articol nou, 

în scopul asigurării reprezentării atât a bărbaţilor, cât şi a femeilor în 

cadrul structurilor de conducere a sindicatelor. Domnia sa apreciază că 

autorităţile publice trebuie să se abţină de la orice intervenţie de natură să 

limiteze aceste drepturi, ministerul nesusţinând promovarea acestei 

iniţiative legislative. 

 Domnul deputat Dan Mircea Popescu consideră că este un exces al 

iniţiatorilor şi nu se justifică această propunere, susţinând punctul de 

vedere al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin precizarea 

că nu se poate impune prin lege organizaţiilor sindicale modul de alegere 

a organelor de conducere, acest lucru reglementându-se prin statutele 

respectivelor organizaţii sindicale. 

 Domnul vicepreşedinte Ioan Cindrea precizează că asupra iniţiativei 

legislative s-a întocmit un raport de respingere, depus în data de 2 

septembrie 2008, avându-se în vedere prevederile art.8 din Legea 

sindicatelor nr.54/2003, care precizează condiţiile pe care trebuie să le 

îndeplinească o persoană pentru a fi aleasă în organele de conducere ale 

organizaţiilor sindicale. Astfel, poate fi aleasă în organele de conducere o 

persoană care îndeplineşte următoarele condiţii: are capacitate deplină de 

exerciţiu şi nu execută pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de 

a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesiune de natura aceleia de care 

s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, fără a mai preciza alte condiţii sau 

criterii de îndeplinit. 
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 În acest context, domnul preşedinte Victor Paul Dobre supune 

plenului comisiei propunerea de menţinere a soluţiei iniţiale, de respingere 

a iniţiativei legislative, propunere acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă pentru completarea art.5, alin.(1) pct.II din 

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

asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare - Plx 308/2008 a 

fost prezentată de către doamna Georgeta Jugănaru, director în Ministerul 

Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, care precizează că soluţia propusă de 

iniţiatori este deja reglementată în Legea nr.19/2000, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Doamna consilier Elena Anghel precizează că propunerea legislativă 

are ca obiect de reglementare completarea art.5 alin.(1) pct.II din Legea 

nr.19/2000, în sensul exceptării consilierilor locali şi judeţeni care sunt şi 

pensionari de invaliditate sau beneficiari ai pensiilor anticipate, din rândul 

persoanelor asigurate obligatoriu prin efectul legii. 

Domnul vicepreşedinte Ioan Cindrea precizează că asupra iniţiativei 

legislative s-a întocmit un raport de respingere, depus în 2 septembrie 

2008, întrucât soluţia exceptării consilierilor locali şi judeţeni de la 

asigurarea obligatorie în sistemul public de pensii trebuie reglementată 

prin amendarea legislaţiei speciale privind administraţia publică locală. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre consideră că textul iniţiativei 

legislative este formulat ambiguu, însă pe fond problema trebuie 

rezolvată, şi propune amânarea dezbaterilor cu două săptămâni pentru a 

se găsi o formulare corectă a textului. De asemenea, propune ca la 

dezbateri să fie invitat şi iniţiatorii, pentru a preciza cu exactitate care au 

fost motivele iniţierii acestui proiect de act normativ. Propunerea de 

amânare a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea Anexei nr.VII/3c a 

Ordonanţei nr.10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 

2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază 

 
31/36 



pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat 

potrivit anexelor nr.II şi III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de 

stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru 

persoane care ocupă funcţii de demnitate publică - Plx 322/2008 a fost 

prezentată de către domnul Secretar de Stat Marius Lazăr. Domnia sa 

consideră că propunerea legislativă este inoportună, ea generează şi 

discordanţe suplimentare în ierarhizarea indemnizaţiilor funcţiilor publice, 

şi trebuie ţinut cont şi de faptul că majorarea salariilor pe categorii de 

personal bugetar se stabileşte de către Guvern prin acte normative, 

pentru fiecare sector bugetar în funcţie şi de evoluţia indicatorilor 

economici ai perioadei respective. 

 Doamna Adriana Breazu, expert parlamentar, precizează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Anexei 

nr.VII/3c a Ordonanţei Guvernului nr.10/2007, intervenţia legislativă 

vizând creşterea indemnizaţiei pentru primarii şi viceprimarii de comune. 

 Totodată, domnia sa precizează că asupra iniţiativei legislative s-a 

întocmit un raport de respingere, depus în 2 septembrie 2008, întrucât 

prin majorările salariale propuse apar decorelări între nivelurile de 

salarizare prevăzute în Anexa VII/3c la Ordonanţa Guvernului nr.10/2007, 

spre exemplu: de indemnizaţia de 3.756 lei propusă a fi acordată unui 

primar de comună (cu peste 15.000 de locuitori) beneficiază în prezent un 

primar de oraş (categoria III), aceeaşi indemnizaţie propusă fiind astfel 

superioară indemnizaţiei viceprimarilor de oraş, iar de indemnizaţia de 

2.385 lei propusă a fi acordată unui viceprimar de comună (categoria II) 

beneficiază în prezent un primar de comună (categoria III). 

 În acest context, domnul preşedinte Victor Paul Dobre supune 

plenului comisiei propunerea de menţinere a soluţiei iniţiale, de respingere 

a iniţiativei legislative, propunere acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

 Propunere legislativă pentru completarea articolului 13, litera b) din 

Legea nr.44(r1) din 01/07/1994, republicată în Monitorul Oficial, Partea I 

nr.28/10/2002 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale 
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invalizilor şi văduvelor de război - Plx 331/2008 a fost prezentată de către 

doamna Monica Rallu Curta, expert parlamentar. 

 Domnia sa precizează că obiectul de reglementare îl constituie 

modificarea lit.b) a art.13 din Legea nr.44/1994, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, în sensul stabilirii modalităţii de 

calcul a despăgubirilor la care au dreptul veteranii de război decoraţi, în 

situaţia în care, din cauza deficitului de teren în localităţile în care 

domiciliază, nu au putut fi împroprietăriţi cu 500 m2 pentru loc de casă, 

aşa cum prevede legea, cuantumul despăgubirilor urmând să se 

stabilească în funcţie de valoarea medie pe ţară a terenului. 

 Domnul Secretar de Stat Marius Lazăr apreciază că adoptarea 

acestui proiect de act normativ presupune angajarea de cheltuieli 

suplimentare de la bugetul de stat, care nu poate fi susţinută. 

Totodată, domnia sa precizează că, în vederea respectării 

principiului egalităţii în drepturi, reglementat de art.16 din Constituţia 

României, republicată, pentru stabilirea echivalentului valoric al acestor 

despăgubiri, în cazul terenurilor care nu au putut fi atribuite în natură, se 

impune urmărirea aplicării unui mod de calcul unitar. În acest sens, prin 

Hotărârea Guvernului nr. 1217/2003 s-a stabilit cuantumul despăgubirilor 

la suma de 1.564 lei pentru toţi veteranii decoraţi care nu au beneficiat de 

atribuirea terenului de 500 m2, iar plata drepturilor se face din bugetul 

Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin prefecturile judeţene,  

respectiv prin prefectura Municipiului Bucureşti. 

 Domnul vicepreşedinte Ioan Cindrea precizează că asupra acestei 

iniţiative legislative a fost întocmit raport de respingere, depus în 2 

septembrie 2008, întrucât nu sunt precizate sursele financiare necesare 

aplicării măsurilor propuse, încălcându-se astfel art.138 alin.(5) din 

Constituţia României, care prevede că „nici o cheltuială bugetară nu poate 

fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare.” 

 În acest context, domnul preşedinte Victor Paul Dobre supune 

plenului comisiei propunerea de menţinere a soluţiei iniţiale, de respingere 

a iniţiativei legislative, propunere acceptată cu unanimitate de voturi. 
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 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 

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

fost prezentată de către domnul Marius Lazăr, Secretar de Stat în 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. Domnia sa precizează că 

Legea nr.116/2002 prevede că, în funcţie de nivelul veniturilor, consiliile 

locale au obligaţia să identifice persoanele şi familiile care se găsesc în 

această situaţie, şi să stabilească măsuri individuale în vederea prevenirii 

marginalizării acestora. 

 Doamna Adriana Breazu, expert parlamentar, menţionează că 

obiectul de reglementare îl constituie 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. De asemenea, 

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 Victor Paul Dobre precizează că asupra 

propunerii legislative s-a întocmit un raport de respingere, depus în 23 

septembrie 2008 şi supune plenului comisiei propunerea de menţinere a 

soluţiei iniţiale, propunere acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.482 din 2006 

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

prezentată de către doamna Monica Rallu Curta, expert parlamentar, care 

precizează că obiectul de reglementare îl constituie 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, iniţiatorii propun ca fiecare consiliu judeţean să 

stabilească, după o analiză din partea direcţiilor generale de asistenţă 

socială şi protecţia copilului, conţinutul trusoului, funcţie de valoarea 
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acestuia. Totodată, se 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. 

 Domnul Secretar de Stat Marius Lazăr precizează că, 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 locale nu 

au avut capacitatea de a achiziţiona produsele separat şi de a realiza 

pachetul integral de produse.  

Deoarece în urma evaluărilor realizate a rezultat faptul că sunt 

dificultăţi în găsirea unui furnizor care să asigure toate produsele care 

compun 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. 

 Domnul deputat Dan Mircea Popescu consideră că aceasta este una 

din prestaţiile sociale la care se poate renunţa. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre precizează că asupra 

propunerii legislative s-a întocmit un raport de respingere, depus în 23 

septembrie 2008 şi supune plenului comisiei propunerea de menţinere a 

soluţiei iniţiale, propunere acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

 Dezbaterile asupra propunerii legislative privind înlocuirea tichetelor 

de masă cu contravaloarea lor, prin virament pe carduri de masă - Plx 

420/2008 au fost amânate cu două săptămâni, la solicitarea domnului 

deputat Petru Călian, care, în calitate de iniţiator, şi-a exprimat dorinţa de 

a participa la dezbateri. 

 Propunerea de amânare a fost acceptată de membrii comisiei cu 

unanimitate de voturi. 
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 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 doamna Georgeta Jugănaru, director în 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, care precizează că 

ministerul nu susţine propunerea legislativă deoarece se lucrează la 

modificarea şi completarea Legii nr.19/2000, fiind avută în vedere şi 

soluţia propusă de iniţiatori. 

 Doamna consilier Elena Anghel precizează că asupra propunerii 

legislative s-a întocmit un raport de respingere, depus în 23 septembrie 

2008. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre supune plenului comisiei  

propunerea de menţinere a soluţiei exprimată în raportul iniţial, propunere 

acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

 

  PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
  Victor Paul Dobre    Kerekes Karoly 
 
 

 

 

 

 

 

 

Şef serviciu, 
Consilier Elena Mesaroş 

 Întocmit, 
 Expert Decebal Stănescu 
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