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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 

 

 

PROCES  VERBAL 

al şedinţelor comisiei din 1 şi 2 aprilie 2009 

 

 

În ziua de 1 aprilie 2009 la lucrările comisiei au fost prezenţi 18 

deputaţi, lipsind domnul deputat Marian Sârbu (grup parlamentar 

PSD+PC) – ministru. 

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

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

Kerekes – 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 sedinţei au fost conduse de către domnul deputat Victor 

Paul Dobre, preşedintele comisiei. 

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

zi: 

FOND 

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

nr.155/2008 pentru modificarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul 

statului pentru salarizarea clerului - PL-x 167/2009 



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

nr.209/2008 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul 

public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale - PL-x 170/2009  

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

nr.148/2008 pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii -  PLx 

172/2009 

4. Propunere legislativă pentru modificarea art.31 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private - 

PLx 132/2009 

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

nr.100/2008 pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul 

public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale - PL-x 667/2008 

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

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

handicap - Pl-x 90/2009 

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

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

handicap - Pl-x 91/2009 

8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

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

invalizilor şi văduvelor de război - Pl-x 330/2008 

9. Propunere legislativă privind înlocuirea tichetelor de masă cu 

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

10. 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 - Pl-x 

308/2008 

11. Propunere legislativă pentru modiifcarea Legii nr.44/1994 privind 

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

de război - PL-x 675/2008 
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12. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

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

copilului - PL-x 691/2008 

13. Proiect de Lege pentru completarea alin.(2) al art.1 din Ordonanţa de 

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

vederea creşterii copilului - PL-x 692/2008 

 

AVIZE 

14. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.35/1990 privind Statutul personalului aeronautic din aviaţia militară 

a României  - PlX 134/2009 

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

nr.194/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.293/2004 

privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia 

Naţională a Penitenciarelor - PLx 197/2009 

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

nr.189/2008 privind managementul instituţiilor de spectacole sau 

concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al 

aşezămintelor culturale de drept public - PLx 196/2009 

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

nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare 

şi Reglementare în Comunicaţii – PLx 204/2009 

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

nr.24/2009 privind stabilirea unor competenţe pentru ordonatorul 

principal de credite al aparatului de lucru al Guvernului – PLx 

205/2009. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

 ÎPS Vincenţiu Ploieşteanu – episcop-vicar patriarhal, Patriarhia Română 

 d-l Nicolae Lemeni – Secretar de Stat, Ministerul Culturii, Cultelor şi 

Patrimoniului Naţional 

 d-l Octavian Ştireanu - Secretar de Stat, Ministerul Culturii, Cultelor şi 

Patrimoniului Naţional 
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 d-na Georgeta Jugănaru - director, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale  

 d-na Camelia Cărbunaru - director, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale  

 d-na Mihaela Grecu - director, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale  

 d-l Ion Gibescu – şef serviciu, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale  

 d-na Doina Dreţcanu – preşedinte, Autoritatea Naţională pentru 

Persoanele cu Handicap 

 d-na Anca Ilie – consilier juridic, Autoritatea Naţională pentru 

Persoanele cu Handicap 

 d-l lt.col. Paul Nenciu – consilier juridic, Ministerul Apărării Naţionale 

 d-l Cosmin Necula – consilier de stat, Secretariatul General al 

Guvernului  

 d-l Dan Iaru – director cabinet, Secretariatul General al Guvernului  

 d-l Marius Fecioru - Secretar de Stat, Ministerul Comunicaţiilor şi 

Societăţii Informaţionale 

 d-l Alexandru Gherghina – director cabinet, Ministerul Comunicaţiilor şi 

Societăţii Informaţionale 

 d-l Daniel Botea – şef serviciu, Ministerul Justiţiei şi Libertăţii 

Cetăţeneşti 

 d-l Ion Gogoescu - şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice 

 d-na Gabriela Tudose - şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice 

 d-l Mircea Oancea – preşedinte, Comisia de Supraveghere a Sistemului 

de Pensii Private. 

 

Dezbaterile au început cu proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.155/2008 pentru modificarea Legii 

nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului - PLx 

167/2009. 

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a dat cuvântul domnului 

Nicolae Nemeni, Secretar de Stat în Ministerul Culturii, Cultelor şi 
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Patrimoniului Naţional, care a spus că ministerul susţine acest proiect de 

lege. 

ÎPS Vincenţiu Ploieşteanu, episcop-vicar patriarhal, reprezentant al 

Patriarhiei Române, propune plenului comisiei aprobarea acestui proiect 

de lege, prin care se reglementează un mare ajutor pentru toţii slujitorii 

cultelor din România în misiunea lor. 

Doamna consilier Elena Mesaroş, şef serviciu, a precizat că proiectul 

de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.142/1999 

privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, în sensul raportării 

explicite a contribuţiilor de la bugetul de stat pentru salarizarea clerului la 

salariile de bază ale personalului didactic preuniversitar cu grad 

profesional echivalent, nu în sensul egalităţii, ci doar al păstrării unei 

proporţii constante între cele două. Astfel, nivelul contribuţiilor la 

salarizarea personalului clerical este stabilit la 65% din salariul de bază al 

personalului didactic preuniversitar cu grad profesional echivalent. Preoţii 

din unităţile de cult cu venituri reduse, respectiv 30% din totalul posturilor 

pentru care statul acordă sprijin, vor beneficia de o contribuţie de 75% din 

salariul de bază al personalului didactic preuniversitar cu grad profesional 

echivalent. 

Domnii deputaţi Ioan Cindrea, Titi Holban, Ioan Nelu Botiş şi 

Kerekes Karoly propun aprobarea proiectului de lege. 

În cadrul dezbaterii pe articole, domnul deputat Kerekes Karoly 

propune un amendament, la art.2, respectiv introducerea unui text nou, 

ca lit.d) şi modificarea în mod corespunzător a nr.crt.3 din anexa nr.2, 

însă, în urma discuţiilor pe text, acest amendament este retras de către 

iniţiator. 

Un alt amendament, propus de domnul deputat Kerekes Karoly, se 

referă la majorarea numărului de posturi prevăzute în anexa nr.1, la 

nr.crt.5, cu două posturi, pentru a fi incluse şi cele două funcţii de 

episcop-vicar a Bisericii Reformate, în vederea eliminării discriminării faţă 

de alte culte, în spiritul egalităţii în faţa legii. Referitor la acest 

amendament, iniţiatorul a propus şi majorarea indemnizaţiei, însă, în 
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urma discuţiilor, domnul deputat Kerekes Karoly şi-a retras propunerea de 

majorare a indemnizaţiei. 

La punctul 4 din ordonanţa de urgenţă a fost propus un 

amendament, de către domnii deputaţi Varga Attila, Mate Andras Levente 

şi Kerekes Karoly, însuşit de către toţi membrii comisiei şi aprobat cu 

unanimitate de voturi. Astfel, se propune ca anexele să fie încorporate în 

textul ordonanţei, respectiv să nu fie anexate la aceasta, păstrându-se  

numerotaţia iniţială a anexelor. 

Supuse votului, amendamentele sunt admise cu unanimitate de 

voturi. 

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre supune votului comisiei  

propunerea de adoptare a proiectului de lege cu amendamentele admise, 

propunere ce a fost acceptată cu unanimitate de voturi. Amendamentele 

sunt redate în raportul comisiei. 

 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor de spectacole 

sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al 

aşezămintelor culturale de drept public - PLx 196/2009 a fost prezentat de 

către doamna Monica Rallu Curta, expert parlamentar, care a precizat că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unui nou cadru 

în materia managementului instituţiilor de spectacole sau concerte, 

muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi aşezămintelor culturale de 

drept public. De asemenea, domnia sa a precizat că acest proiect a fost 

trimis pentru dezbatere pe fond Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de 

informare în masă. 

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a dat cuvântul domnului 

Octavian Ştireanu, Secretar de Stat în Ministerul Culturii, Cultelor şi 

Patrimoniului Naţional, care a spus că ministerul susţine acest proiect de 

lege. 

Domnul deputat Ioan Nelu Botiş a propus un amendament, la 

punctul 21 din ordonanţa de urgenţă, respectiv modificarea art.16 alin.(6). 

 
6/20 



Supus votului, amendamentul întruneşte 6 voturi pentru şi 8 voturi 

împotrivă, fiind respins.  

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre propune comisiei avizarea 

favorabilă a proiectului de lege în forma prezentată de Senat. Propunerea 

este acceptată cu 8 voturi pentru şi 6 voturi împotrivă.  

Domnul deputat Ioan Nelu Botiş precizează că doreşte ca în aviz să 

se facă menţiunea la amendamentul respins. 

 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.209/2008 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind 

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

170/2009.  

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a dat cuvântul doamnei 

Georgeta Jugănaru, director în Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale, care a spus că ministerul susţine proiectul de lege. 

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a dat cuvântul doamnei Elena 

Anghel, consilier parlamentar, care menţionează că propunerea legislativă 

are ca obiect de reglementare modificarea art.782 din Legea nr.19/2000, 

astfel cum a fost introdus prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.100/2008 şi modificat prin Legea nr.218/2008, în sensul introducerii 

unor reglementări clare cu privire la modalitatea de majorare a 

punctajelor realizate de asiguraţii care au desfăşurat activităţi încadrate în 

grupa I şi II de muncă. 

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre propune aprobarea proiectului 

de lege în forma prezentată, propunere care este acceptată cu 

unanimitate de voturi. 

 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.24/2009 privind stabilirea unor competenţe pentru 

ordonatorul principal de credite al aparatului de lucru al Guvernului – PLx 

205/2009. 

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a dat cuvântul domnului 

Cosmin Necula, Consilier de Stat în cadrul Secretariatului General al 
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Guvernului, care a spus că, pentru degrevarea activităţii primului-ministru 

de îndeplinirea unor operaţiuni de natură organizatorică, se impune ca 

acestea să fie realizate de către ordonatorul principal de credite. 

Doamna Lidia Vlădescu, consultant parlamentar, a mai precizat că 

proiectul de lege este trimis pentru dezbatere pe fond Comisiei pentru 

administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, Camera 

Deputaţilor fiind primă Cameră sesizată. De asemenea, a precizat că 

ordonanţa de urgenţă supusă aprobării prevede ca structura 

organizatorică, numărul maxim de posturi, statul de funcţii şi statul de 

personal ale fiecărei structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului 

să fie aprobate prin ordin al Secretarului General al Guvernului, la 

propunerea conducătorilor acestor structuri, cu încadrarea în numărul 

maxim de posturi stabilit pentru aparatul de lucru al Guvernului. 

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre supune votului comisiei 

proiectul de lege, fiind acceptat cu 15 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă. 

Urmare acestui vot va fi întocmit un aviz favorabil. 

 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.148/2008 pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul 

muncii - PLx 172/2009. 

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a dat cuvântul doamnei 

Camelia Cărbunaru, director în Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale care a spus că propunerea legislativă are ca obiect de 

reglementare modificarea art.296 şi art.298 alin.(3) din Legea nr.53/2003 

- Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 

prelungirii cu 2 ani a termenelor prevăzute în cuprinsul textelor 

menţionate, întrucât operaţiunea de predare-primire a carnetelor de 

muncă de către inspectoratele teritoriale de muncă la casele teritoriale de 

pensii, precum şi operaţiunea de scanare a acestora, nu au fost finalizate. 

De asemenea, prelungirea acestor termene oferă posibilitatea instituţiilor 

statului de a consolida un sistem informativ securizat de gestionare a 

datelor privind vechimea în muncă şi stagiul de cotizare astfel încât acesta 
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să reflecte parcursul profesional al salariatului, precum şi perioada 

contributivă în sistemul securităţii sociale.

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre propune aprobarea proiectului 

de lege în forma prezentată, propunere acceptată cu unanimitate de 

voturi. 

 

Dezbaterea asupra propunerii legislative pentru modificarea art.31 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.50/2005 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de 

Pensii Private - Plx 132/2009 a fost amânată. 

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a supus votului amânarea 

dezbaterilor cu o săptămână, la solicitarea scrisă a domnului deputat 

Cezar Preda, iniţiator, întrucât nu există un punct de vedere al Guvernului, 

acesta fiind în lucru. Propunerea de amânare a fost acceptată cu 

unanimitate de voturi. 

 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.100/2008 pentru completarea Legii nr.19/2000 privind 

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

667/2008 a fost prezentat de către doamna Georgeta Jugănaru, director 

în Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, care a spus că obiectul 

de reglementare îl reprezintă completarea Legii nr.19/2000 privind 

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

modificările şi completările ulterioare, în sensul introducerii unor  

reglementări clare cu privire la modalitatea de majorare a punctajelor 

realizate de asiguraţii care au desfăşurat activităţi încadrate în grupa I şi 

II de muncă. 

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre propune plenului comisiei 

aprobarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat, propunere ce 

a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 
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Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

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

handicap - Plx 90/2009 a fost prezentată de către doamna Sorina Szabo, 

expert parlamentar, care a spus că propunerea legislativă are ca obiect de 

reglementare, în fapt, modificarea alin.(2) al art.86 din Legea nr.448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările ulterioare, vizând completarea tipurilor de 

handicap menţionate în textul în vigoare, cu alte două tipuri care pot 

apărea la bolnavii de cancer, respectiv mastectomia şi limfedemul 

membrelor superioare. 

De asemenea, a precizat că această propunere legislativă a fost 

transmisă pentru dezbatere pe fond la 2 comisii, respectiv comisia noastră 

şi Comisia pentru sănătate şi familie, care a înaintat un raport preliminar 

de respingere. 

Doamna Doina Dreţcanu, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru 

Persoanele cu Handicap, a precizat că această instituţie nu susţine 

propunerea legislativă întrucât tipurile de handicap propuse a fi introduse 

sunt forme specifice ale handicapurilor identificate deja în legislaţia în 

vigoare. 

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre propune plenului comisiei 

soluţia adoptată de Comisia pentru sănătate şi familie, respectiv 

respingerea propunerii legislative, propunerea fiind acceptată cu 

unanimitate de voturi. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

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

handicap - Plx 91/2009 a fost prezentată de către doamna Sorina Szabo, 

expert parlamentar. Domnia sa a precizat că şi această propunere 

legislativă a fost transmisă pentru dezbatere pe fond comisiei noastre şi 

Comisiei pentru sănătate şi familie, care de asemenea a înaintat un raport 

preliminar de respingere. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

lit.b) a alin.(1) al art.47 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi 
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promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 

modificările ulterioare, vizând acordarea unui spor de 25% în loc de 15%, 

cât este prevăzut în prezent, calculat la salariul de bază, pentru 

suprasolicitare neuro-psihică şi condiţii deosebite de muncă în care îşi 

desfăşoară activitatea asistenţii personali care au în îngrijire persoane cu 

handicap grav. 

Doamna Doina Dreţcanu, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru 

Persoanele cu Handicap, a precizat că această instituţie nu se poate 

pronunţa asupra propunerii legislative întrucât aplicarea ei implică 

cheltuieli bugetare suplimentare. 

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a supus votului propunerea 

legislativă. Aceasta a fost acceptată în forma prezentată, cu 8 voturi 

pentru şi 6 voturi împotrivă. Domnul deputat Ioan Nelu Botiş doreşte să se 

menţioneze că membrii grupului parlamentar PD-L au votat împotrivă. 

 

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 Daniel Botea, şef serviciu în Ministerul Justiţiei şi Libertăţii 

Cetăţeneşti, care a spus că ministerul nu susţine iniţiativa legislativă. 

Doamna Georgeta Jugănaru, director în Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale, a spus că nici acest minister nu susţine promovarea 

iniţiativei legislative. 

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a dat cuvântul doamnei Monica 

Rallu Curta, expert parlamentar, care a precizat că propunerea legislativă 

are ca obiect de reglementare 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 preşedinte Victor Paul Dobre propune respingerea iniţiativei 

legislative întrucât soluţia excede prevederile Legii nr.44/1994. Veteranii 
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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. Propunerea de respingere a fost acceptată cu 

unanimitate de voturi. 

 

Propunerea legislativă privind înlocuirea tichetelor de masă cu 

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

prezentată de către doamna Sorina Szabo, expert parlamentar, care 

precizează că obiectul de reglementare se referă la înlocuirea tichetelor de 

masă, a căror acordare este prevăzută de Legea nr.142/1998, cu 

modificările şi completările ulterioare, prin cardurile de masă. 

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a dat cuvântul domnului Ion 

Gogoescu, şef serviciu în Ministerul Finanţelor Publice, care a spus că 

ministerul nu susţine iniţiativa legislativă. 

Domnul Ion Gibescu, şef serviciu în Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale, a spus că nici acest minister nu susţine iniţiativa 

legislativă. 

Domnul deputat Ioan Nelu Botiş propune respingerea iniţiativei 

legislative. 

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre precizează că asupra acestei 

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

23 septembrie 2008 cu nr.27/248, şi supune plenului comisiei menţinerea 

soluţiei iniţiale. Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

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. 

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a dat cuvântul doamnei Elena 

Anghel, consilier parlamentar, care a spus că propunerea legislativă are ca 

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

nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi sociale, cu 
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modificările şi completările ulterioare, 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. 

Domnia sa a mai spus că propunerea legislativă a fost retrimisă comisiei de 

la plen, pentru raport suplimentar. Totodată, doamna consilier a precizat că 

există amendamente propuse de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale. Acestea au fost însuşite de membrii comisiei şi, supuse votului, au 

fost acceptate cu unanimitate de voturi. 

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre propune plenului comisiei 

întocmirea unui raport suplimentar de aprobare a propunerii legislative cu 

amendamente, propunere ce a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

Propunerea legislativă pentru modiifcarea Legii nr.44/1994 privind 

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

război - Plx 675/2008 a fost prezentată de către doamna Monica Rallu Curta, 

expert parlamentar, care a spus că propunerea legislativă are ca obiect de 

reglementare modificarea prevederilor art.2 lit.a) din Legea nr.44/1994, în 

sensul extinderii calităţii de veteran de război şi asupra cetăţenilor români 

care au participat la misiuni de menţinere a păcii sub egida Naţiunilor Unite 

şi au fost decorate cu Ordinul Virtutea Militară, cu însemn de război, precum 

şi a prevederilor art.13 lit.a) din aceeaşi lege, în scopul egalizării rentei de 

care beneficiază veteranii de război decoraţi. 

Domnul lt.col. Paul Nenciu, consilier juridic în Ministerul Apărării 

Naţionale, spus că ministerul nu susţine iniţiativa legislativă, întrucât 

extinderea sferei beneficiarilor Legii nr.44/1994, prin introducerea unei noi 

categorii, cea a cetăţenilor români participanţi la misiunile de menţinere a 

păcii, vine în contradicţie cu filosofia legii, care se adresează doar 

persoanelor participante la primul şi al doilea război mondial, definite drept 

veterani prin enumerarea expresă din art.1 şi art.2 din lege. De asemenea, a 

precizat că modalitatea de recunoaştere a meritelor personalului participant 

la acţiuni militare sub egida Naţiunilor Unite este reglementată de Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.82/2006, adoptată prin Legea nr.111/2007, cu 

modificările şi completările ulterioare, prin care s-a creat cadrul normativ 
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pentru acordarea unor drepturi specifice acestei categorii de personal. 

Totodată, a precizat că egalizarea rentei la nivelul soldei de grad a unui 

sublocotenent, aşa cum este propusă de către iniţiatori, conduce la 

diminuarea rentei pentru cei decoraţi cu Ordinul Mihai Viteazul şi Virtutea 

Aeronautică, care, la ora actuală, echivalează cu solda de bază a unui 

sublocotenent, compusă din solda de grad şi solda de funcţie. 

Având în vedere cele prezentate, domnul preşedinte Victor Paul 

Dobre propune plenului comisiei respingerea iniţiativei legislative, 

propunere acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru 

Administrare şi Reglementare în Comunicaţii – PLx 204/2009 a fost 

prezentat de către domnul Marius Fecioru, Secretar de Stat în Ministerul 

Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, care a spus că autoritatea a 

fost înfiinţată cu acordul Comisiei Europene. Această formă a legii este 

întrutotul în asentimentul Comisiei Europene şi ea funcţionează după 

sistemul similar al Consiliului Concurenţei. Conducerea agenţiei a fost 

propusă de Guvernul României, numirea a fost făcută de către 

Preşedintele României, iar autoritatea se află sub control parlamentar. 

 Doamna Lidia Vlădescu, consultant parlamentar, mai precizează că 

reglementarea este necesară pentru asigurarea independenţei autorităţii 

în cauză, prin trecerea acestei Autorităţi sub control parlamentar, astfel 

cum s-a convenit de către Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii 

Informaţionale şi Comisia Europeană, precum şi pentru evitarea procedurii 

de încălcare de către România a prevederilor Directivei cadru 2002/21/CE, 

anunţată prin scrisoarea de punere în întârziere din 29 ianuarie 2009 a 

Comisarului european pentru societatea informaţională. 

Directiva nr.2002/21/CE a Parlamentului european şi a Consiliului, 

act juridic-cadru în materie, a constituit deja obiectul transpunerii la 

nivelul dreptului intern, în contextul procesului de armonizare legislativă 

ca urmare a angajamentelor asumate de România, iniţial prin Documentul 

de Poziţie aferent cap.19 de negociere şi ulterior, prin Tratatul de aderare 
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a României la Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr.157/2005. 

Ulterior transpunerii la nivel intern a ansamblului acestor norme 

juridice europene integrate Directivei-cadru, legislaţia naţională a 

înregistrat o succesiune rapidă a reglementărilor în materie ce priveau 

înfiinţarea autorităţii naţionale de reglementare, declanşată iniţial prin 

adoptarea OUG nr.134/2006, abrogată prin OUG nr.106/2008, acest ultim 

act normativ fiind abrogat prin prezentul proiect de lege. 

În raport cu această stare de instabilitate de ordin legislativ privitoare 

la statutul autorităţii naţionale din România învestită cu misiuni de 

reglementare a pieţei, dar şi cu responsabilităţi de natură tehnică în 

domeniul comunicaţiilor electronice şi tehnologiei informaţiei, Comisia 

Europeană a sesizat încălcarea de către România a prevederilor art.3 din 

Directiva-cadru nr.2002/21/CE. 

Prin urmare, România este invitată să răspundă scrisorii de punere în 

întârziere până la data de 2 aprilie 2009, acţiunea încadrându-se în cadrul 

procedurilor comunitare necontencioase privitoare la neîndeplinirea de 

către un stat membru a obligaţiilor ce îi revin pe linia aplicării actelor 

europene, şi care preced, în absenţa unei soluţionări grabnice, sesizarea 

Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, în condiţiile prevăzute de 

Tratatul instituind Comunitatea Europeană (TCE). 

Faţă de această situaţie, în scopul de a preveni o eventuală 

sancţionare a României, se impune adoptarea acestui proiect de lege, care 

să stabilească înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de 

reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice, sub controlul 

Parlamentului, soluţie menită a conferi stabilitatea instituţională şi 

independenţa autorităţii naţionale, conform exigenţelor europene în 

materie. 

În raport cu normele comunitare ale Directivei-cadru nr.2002/21/CE, 

transpuse la nivelul dreptului intern, pe coordonatele observaţiilor şi 

recomandărilor formulate de către Comisia Europeană, proiectul atinge 

obiectivele stabilite, determinând o nouă arhitectură juridică a autorităţii 

în comunicaţii, dar şi un nou statut, apt să-i confere acesteia 
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independenţa şi protecţia juridică necesare exercitării misiunilor sale 

fundamentale, conform reglementărilor europene. 

Au fost preluate, în mod riguros şi corect, normele corespondente 

ale Directivei nr.2002/21/CE, în cadrul proiectului regăsindu-se, într-o 

manieră adaptată realităţilor naţionale, atât dispoziţiile de ordin principial, 

cât şi cele de ordin instituţional şi, respectiv, funcţional, integrate 

Directivei-cadru. De asemenea, nu a fost omisă modalitatea de exercitare 

a dreptului de recurs în faţa unui organism independent faţă de orice 

decizie luată la nivelul autorităţii, respectându-se astfel ansamblul 

cerinţelor europene. 

Având în vedere cele prezentate, domnul preşedinte Victor Paul 

Dobre propune comisiei avizarea favorabilă a proiectului de lege, 

propunere ce a fost acceptată cu majoritate de voturi, înregistrându-se şi 

3 voturi împotrivă. 

 

Referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.35/1990 privind Statutul personalului aeronautic din aviaţia 

militară a României - Plx 134/2009, domnul lt.col. Paul Nenciu, consilier 

juridic în Ministerul Apărării Naţionale, a spus că încă nu există un punct 

de vedere al Guvernului. 

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre propune comisiei amânarea 

discutării acestei iniţiative, până vom avea un punct de vedere al 

Guvernului, propunere ce a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

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

copilului - PLx 691/2008. 

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a dat cuvântul doamnei Sorina 

Szabo, expert parlamentar, care a spus că propunerea legislativă are ca 

obiect de reglementare modificarea şi completarea art.6 din Ordonanţa de 

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

creşterii copilului, în sensul acordării concediului pentru creşterea copilului 

în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 
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ani, precum şi a indemnizaţiei lunare, pentru fiecare dintre primii 3 copii 

proveniţi din sarcini simple sau multiple sau, după caz, pentru primii 3 

copii ai persoanelor care au adoptat copilul, cărora li s-a încredinţat copilul 

în vederea adopţiei sau care au copilul în plasament ori în plasament în 

regim de urgenţă, precum şi persoanei care a fost numită tutore. Această 

propunere legislativă a fost făcută când nu exista Legea nr.257/2008, prin 

care s-a stabilit ca indemnizaţia să fie acordată în cuantum de 85% din 

media veniturilor salariale pe ultimele 12 luni, ulterior fiind plafonată la 

4.000 lei prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.226/2008. 

Doamna Mihaela Grecu, director în Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale, a spus că ministerul nu susţine această iniţiativă 

legislativă. 

Domnul deputat Ioan Nelu Botiş a întrebat dacă există un punct de 

vedere al Ministerului Finanţelor Publice. 

Doamna consilier Elena Mesaroş, şef serviciu, a spus că există un 

punct de vedere al Ministerului Finanţelor Publice, acesta fiind de 

nesusţinere a iniţiativei. 

Doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora a spus că trebuie încurajată 

natalitatea şi că trebuie ajustat acest proiect de lege dat fiind faptul că el 

a fost adoptat de Senat şi s-ar putea găsi o soluţie acceptată şi de 

Ministerul Finanţelor şi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 

Domnul deputat Adrian Solomon precizează că susţine iniţiativa 

legislativă, dar, pentru o fundamentare mai bună, propune o amânare de 

două săptămâni. 

Doamna deputat Maria Eugenia Barna şi domnul deputat Ioan Nelu 

Botiş susţin amânarea cu două săptămâni din acelaşi considerent. 

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre supune votului comisiei 

amânarea cu două săptămâni a discutării acestei iniţiative, propunere ce a 

fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

Domnul deputat Adrian Solomon a propus constituirea unei 

subcomisii, care să lucreze împreună cu reprezentanţii agenţiilor şi 

ministerelor direct implicate în promovarea unor proiecte de acte 

normative ce au în vedere sprijinul familiilor pentru creşterea copiilor.  
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Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a propus ca fiecare partid să 

desemneze o persoană pentru această subcomisie, propunere agreată de 

toţi membrii comisiei. În urma nominalizării persoanelor, din această 

subcomisie fac parte: domnul deputat Kerekes Karoly şi doamnele deputat 

Maria Eugenia Barna, Claudia Boghicevici şi Cristina Ancuţa Pocora. 

 

Proiectul de Lege pentru completarea alin.(2) al art.1 din Ordonanţa 

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

vederea creşterii copilului - PLx 692/2008 a fost prezentat de către 

domnul senator Liviu Câmpanu, în calitate de iniţiator, care a spus că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea alin.(2) 

al art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind 

susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi 

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

indemnizaţiei pentru creşterea copilului şi persoanelor care urmează 

cursurile de zi ale învăţământului universitar organizat potrivit legii, 

frecventate fără întrerupere, fiind exceptate de la această obligaţie 

persoanele care au întrerupt cursurile din motive medicale.  

Domnii deputaţi Silviu Prigoană şi Adrian Solomon au spus că susţin 

această iniţiativă legislativă.  

Doamna deputat Maria Eugenia Barna precizează că susţine şi 

domnia sa această iniţiativă dar cu un amendament, în sensul extinderii 

ariei beneficiarilor, incluzând şi persoanele ce urmează cursuri 

preuniversitare. 

Doamna Mihaela Grecu, director în Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale, a spus că aplicarea acestei iniţiative legislative necesită 

o evaluare din punct de vedere financiar. 

 Domnul deputat Ioan Cindrea propune o amânare de două 

săptămâni, pentru o fundamentare mai bună. 

 Domnul deputat Ioan Nelu Botiş este de acord şi dânsul cu 

amânarea de două săptămâni. 

 Domnul deputat Ioan Cindrea propune ca şi acest proiect de lege să 

fie dezbătut în subcomisia înfiinţată pentru dezbaterea proiectului anterior, 
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întrucât se referă la modificarea aceluiaşi act normativ. De asemenea, 

domnia sa propune ca la lucrările în subcomisie să fie invitaţi şi 

reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice şi ai Ministerului Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale. 

Domnul senator Liviu Câmpanu menţionează că în faza de 

documentare asupra propunerii legislative s-a constatat că, la momentul 

respectiv, existau doar 27 de mame, studente, cu copil cu vârsta între 0 şi 

3 ani. Ca sursă de finanţare, propune eliminarea cumulului de la miniştrii-

parlamentari. 

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre supune votului comisiei 

propunerea de amânare cu două săptămâni a discutării acestui proiect de 

lege, precum şi dezbaterea sa în cadrul subcomisiei. Propunerile au fost 

acceptate cu unanimitate de voturi. 

 

Dezbaterea asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.194/2008 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special 

din Administraţia Naţională a Penitenciarelor - PLx 197/2009 a fost 

amânată, întrucât reprezentanţii Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor 

Cetăţeneşti nu sunt prezenţi, deşi au fost invitaţi, în scris. 

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre supune votului propunerea de 

amânare, propunere ce a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

Dezbaterea asupra proiectului 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 

 
19/20 



personalului 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 amânată, la propunerea domnului 

preşedinte Victor Paul Dobre. Domnia sa a precizat că proiectul de lege a 

fost retrimis comisiei de la plen, pentru raport suplimentar. 

 

 În ziua de 2 aprilie 2009, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 10.00 – 12.00, având pe 

ordinea de zi dezbateri generale asupra proiectelor aflate pe agenda de 

lucru a comisiei din săptămâna 7 – 9 aprilie 2009. 

 La lucrările comisiei nu au participat invitaţi. 

 

 

  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

Victor Paul Dobre    Kerekes Karoly 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Şef serviciu, 
Consilier parlamentar Elena Mesaroş 

Întocmit, 
Expert parlamentar Decebal Stănescu 
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