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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

PROCES  VERBAL 

al şedinţelor comisiei din 6 şi 7 mai 2009 

 

 

În zilele de 6 şi 7 mai 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, 

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 din 6 mai 2099 au fost conduse de domnul deputat 

Victor Paul Dobre, preşedintele comisiei. 

 

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

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

nr.8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă - PLx 214/2009 

2. Reexaminarea Legii privind statutul controlorului civil de trafic aerian din 

România - PLx 844/2007 



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

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

691/2008 

4. 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 - PLx 692/2008 

5. Propunere legislativă privind Programul naţional pentru asigurarea 

locurilor de muncă în localităţile în care acestea au fost desfiinţate în 

perioada 1990-2008 - Plx 621/2008 

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.19/2000 

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

703/2008 

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.19/2000 

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

704/2008. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

 d-l Corneliu Popovici - Secretar de Stat, Ministerul Turismului 

 d-na Graţiela Iordache - Secretar de Stat, Ministerul Finanţelor Publice 

 d-l Ion Grigore - director general, Ministerul Finanţelor Publice 

 d-na Tatiana Brega - şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice 

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

Sociale 

 d-na Doina Pârcălabu – preşedinte, Casa Naţională de Pensii şi Alte 

Drepturi de Asigurări Sociale 

 d-na Doina Păuna - director, Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de 

Asigurări Sociale 

 d-l Anton Marin - Secretar de Stat, Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii 

 d-l Răzvan Ionescu – consilier, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii 

 d-na Carmen Pop - şef serviciu, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii 

 d-l Bogdan Donciu - director general, Administraţia Română a Serviciilor 

de Trafic Aerian 
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 d-l Gabriel Tudorache - Sindicatul Controlorilor de Trafic Aerian ATCOR 

 d-l Virgil Dinu - Asociaţia Profesională a Controlorilor de Trafic Aerian din 

România RATCA  

 d-na Mariana Nedelcu - Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale 

 d-na Oana Badea - Secretar de Stat, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 

Inovării 

 d-na Simona Bordeianu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale. 

 

 Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea tichetelor 

de vacanţă - PLx 214/2009.  

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a precizat că asupra proiectului 

de lege au avut loc dezbateri generale, urmând ca astăzi să aibă loc 

dezbaterea pe articole. 

 Proiectul de lege a fost trimis pentru dezbatere pe fond Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru industrii şi servicii. 

 În cadrul dezbaterilor pe articole au fost propuse o serie de 

amendamente care, supuse votului, au fost respinse. 

 La articolul 2, domnul deputat Silviu Prigoană a propus introducerea 

unui text nou, ca alin.(5), care să prevadă valoarea comisionului maxim 

perceput de emitenţii tichetelor de vacanţă. Supus votului, amendamentul a 

fost acceptat cu unanimitate de voturi. 

 În urma finalizării dezbaterilor, proiectul de lege a fost supus votului, 

cu amendamentul admis şi amendamentele respinse, fiind acceptat cu 7 

voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi o abţinere. Toate amendamentele se 

regăsesc în raportul preliminar care va fi transmis Comisiei pentru industrii şi 

servicii, urmând ca raportul comun să fie întocmit după finalizarea 

dezbaterilor şi în cadrul acestei comisii. 

 

 Legea privind statutul controlorului civil de trafic aerian din România - 

Plx 844/2007 a fost retrimisă Parlamentului în vederea reexaminării de către 
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Preşedintele României. Legea a fost trimisă pentru dezbatere pe fond 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru industrii şi 

servicii. 

 Obiecţiile Preşedintelui României se referă la instituirea pentru 

controlorii de trafic aerian din România a unui regim derogator de la 

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

de asigurari sociale, în sensul reducerii vârstei de pensionare, la stabilirea 

cuantumului pensiei de seriviciu pentru unele categorii de controlori de trafic 

aerian la maxim 75% din media veniturilor salariale nete realizate în 6 luni 

consecutiv, precum şi la faptul că distincţia dintre beneficiarii acestei legi şi 

alte categorii de bugetari sunt nejustificate şi inechitabile.  

 Domnul Anton Marin, Secretar de Stat în cadrul Ministerului 

Transporturilor şi Infrastructurii, a precizat că acest minister nu susţine 

adoptarea legii. 

 Doamna Doina Pârcălabu, preşedintele Casei Naţionale de Pensii şi 

Alte Drepturi de Asigurări Sociale a menţionat că nici Ministerul Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale nu susţine promovarea acestei legi întrucât 

adoptarea sa ar produce dezechilibre între diferite categorii de personal. 

 Domnul Gabriel Tudorache, lider al Sindicatului Controlorilor de Trafic 

Aerian şi domnul Virgil Dinu, reprezentant al Asociaţiei Profesionale a 

Controlorilor de Trafic Aerian din România au precizat că adoptarea acestei 

legi este necesară, activitatea de dirijare a traficului aerian fiind o profesiune 

deosebit de complexă, de solicitantă şi cu un înalt risc profesional. Stabilirea 

vârstei de pensionare a controlorilor de trafic aerian civil între 52 şi 57 de ani 

poate contribui efectiv la siguranţa traficului aerian, în condiţiile în care anual 

se înregistrează o creştere semnificativă a numărului de avioane.  

 Totodată, au considerat inechitabil faptul că la ora actuală personalul 

aeronautic civil profesionist din aviaţia civilă beneficiază de lege specială, 

lege care se referă la piloţi, navigatori, mecanici şi/sau ingineri de bord 

naviganţi şi operatori radionaviganţi, însoţitori de bord şi paraşutişti. Această 

lege prevede că vârsta de pensionare este de 50 de ani pentru piloţi, 

însoţitori de bord şi paraşutişti şi de 52 de ani pentru mecanici şi/sau ingineri 

de bord naviganţi şi operatori radionaviganţi. De asemenea, au precizat că 
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Legea nr.95/2008 privind Statutul personalului aeronautic tehnic nenavigant 

din aviaţia civilă din România prevede ca vârstă de pensionare vârsta de 55 

de ani pentru acest personal. 

 Ca o concluzie, domnul Gabriel Tudorache a precizat că în acest 

moment tot personalul din aviaţia civilă, cu excepţia controlorilor de trafic 

aerian, beneficiază de derogare de la Legea nr.19/2000, atât în ceea ce 

priveşte vârsta de pensionare, cât şi cuantumul pensiei (care în aceste cazuri 

este susţinut în totalitate de la bugetul de stat). Domnia sa a menţionat că 

finanţarea pensiei de serviciu a controlorilor de trafic aerian nu afectează 

bugetul de stat, pensia de serviciu fiind finanţată prin intermediul tarifului 

aplicat operatorilor aerieni (aproximativ 95% din străinătate).  

 Domnul deputat Ioan-Nelu Botiş, vicepreşedinte al comisiei, a solicitat 

să se pună la dispoziţia membrilor comisiei legi similare din alte ţări. De 

asemenea, a dorit să afle cum funcţionează în prezent sistemul de 

pensionare al acestei categorii de personal şi dacă există un protocol al 

ROMATSA – Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – cu Casa 

Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale.  

 Domnul deputat Silviu Prigoană şi domnul deputat Ioan-Nelu Botiş au 

propus amânarea dezbaterilor până când se vor primi materialele 

suplimentare solicitate. Propunerea de amânare a fost acceptată de membrii 

comisiei cu 3 voturi împotrivă. 

 

 Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

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

copilului - PLx 691/2008 a fost prezentat de către doamna deputat Maria 

Barna. Domnia sa a precizat că în cadrul subcomisiei constituite pentru 

analizarea modificărilor propuse asupra textului 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, s-a 

hotărât acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului în cuantum 

majorat pentru copiii proveniţi din naşteri gemelare, de tripleţi sau 

multipleţi.  
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 Domnia sa a mai precizat că în urma dezbaterilor publice cu această 

temă, textul subcomisiei este finalizat. Astfel, se propune ca indemnizaţia 

prevăzută la art.1 alin.(1) din ordonanţa de urgenţă să se majoreze cu 600 

de lei pentru fiecare copil dintr-o sarcină gemelară sau tripleţi. 

 Doamna Mariana Nedelcu, Secretar de Stat în cadrul Ministerului 

Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, menţionează că trebuie introdusă 

sintagma „minim 600 de lei şi maxim 4000 de lei”, pentru corelare cu textul 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.226/2008, precizând că Ministerul 

Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale susţine acest text cu o singură 

observaţie: pe ordinea de zi a Senatului a fost înscrisă azi o iniţiativă 

legislativă cu acelaşi obiect de reglementare, care a fost dezbătută şi 

aprobată în cadrul Comisiei pentru muncă a Senatului. Totodată, domnia sa 

precizează că iniţiativa legislativă este susţinută de Guvern, ştiindu-se faptul 

că în programul de guvernare, în aprilie, această modificare a Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.148/2005 trebuia să-şi facă efectele.  

 Doamna secretar de stat solicită respingerea proiectului de lege aflat 

în dezbatere, pentru singurul motiv că va veni proiectul adoptat de Senat, 

care este susţinut de Guvern, având punct de vedere favorabil din partea 

acestuia. 

 Doamna deputat Maria Barna nu susţine propunerea doamnei secretar 

de stat şi precizează că la comisia noastră s-a făcut deja o audiere şi s-a 

ajuns la un text, iar în calitate de Cameră decizională trebuie să ne păstrăm 

punctul de vedere, care este în concordanţă şi cu textul susţinut de Guvern. 

 Doamna deputat Claudia Boghicevici menţionează că se ştia de 

această iniţiativă, dar s-a considerat că va dura mai mult procedura 

adoptării în Senat şi ar fi păcat să mai aşteptăm acel proiect, ţinând cont şi 

de dezbaterile avute în cadrul subcomisiei. Domnia sa propune să ne 

păstrăm punctul de vedere. 

 Domnii deputaţi Victor Paul Dobre şi Kerekes Karoly consideră că nu 

este cazul să se aştepte proiectul de la Senat şi propun să finalizăm acum 

proiectul de lege supus discuţiilor. 
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 În cursul dezbaterilor pe text, doamna deputat Maria Barna dă citire 

textului propus în cadrul subcomisiei, cu observaţia doamnei secretar de stat 

referitoare la limitele cuantumului indemnizaţiei.  

 Doamna secretar de stat Mariana Nedelcu atenţionează că trebuie 

formulat corect textul, explicând că la prima naştere se aplică 85% din 

media veniturilor din ultimele 12 luni, respectiv minim 600 lei şi maxim 4000 

lei. În cazul gemenilor, pentru al doilea copil, se acordă 600 de lei în plus, 

pentru al treilea încă 600. Dacă o mamă de tripleţi primeşte pentru primul 

copil 4000 lei, pentru al doilea primeşte încă 600 lei, iar pentru al treilea încă 

600 de lei, deci va primi 5200 lei.  

 Domnia sa propune ca textul să rămână aşa cum este formulat de 

subcomisie şi doar să se completeze, pentru claritate, cu sintagma „începând 

cu al doilea copil.” Supus votului, amendamentul este acceptat cu 

unanimitate de voturi. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre prezintă textul aflat la pct.2 din 

proiectul de lege, respectiv modificarea art.6 alin.(1). 

 Domnul deputat Ioan Cindrea doreşte explicaţii referitoare la acest 

text. Domnia sa întreabă ce se întâmplă dacă o mamă are mai mult de 3 

copii? Ea beneficiază de concediu numai pentru primii 3? 

 Doamna expert parlamentar Sorina Szabo precizează că, potrivit 

textului ordonanţei, se limitează acordarea indemnizaţiei la primele 3 

naşteri, însă aici, fiind vorba de multipleţi, se consideră o singură naştere. 

 Domnul deputat Kerekes Karoly propune amânarea cu o săptămână a 

dezbaterilor, pentru clarificarea textului. 

 Doamna secretar de stat Mariana Nedelcu susţine propunerea de 

amânare, menţionând că dacă se amână o săptămână va ajunge de la Senat 

şi celălalt proiect şi atunci se va discuta concret pe text. 

 Domnul deputat Ioan Cindrea doreşte să afle ce conţin articolele la 

care se face trimitere în text, respectiv art.1, art.2, art.3 şi art.5 alin.(2). 

 Domnul deputat Ioan Botiş solicită să se supună votului propunerea de 

amânare a domnului deputat Kerekes Karoly. 

 Supusă votului, propunerea de amânare întruneşte 5 voturi pentru şi 

12 împotrivă. Ca atare, se continuă dezbaterile pe text. 
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 Doamna secretar de stat Mariana Nedelcu se referă la faptul că 

indiferent de numărul copiilor proveniţi dintr-o sarcină multiplă concediul 

rămâne tot 2 ani, doar indemnizaţia se schimbă, fiind cea prevăzută în 

amendamentul acceptat de comisie anterior. În acest context, domnia sa 

revine cu o observaţie, spunând că în amendamentul de la art.2 trebuie 

specificat şi cuvântul „multipleţi”, nu doar tripleţi, întrucât sunt tot mai multe 

naşteri multiple, de cvinteţi ori sexteţi, din cauza fertilizării in vitro.  

 Referitor la modificarea art.6 alin.(2), d-l preşedinte Victor Paul Dobre 

doreşte să afle la ce se referă stimulentul prevăzut la art.3. 

 Doamna secretar de stat Mariana Nedelcu precizează că stimulentul se 

acordă persoanelor care se întorc la serviciu renunţând la concediul pentru 

creşterea copilului. Cuantumul este de 100 de lei şi se acordă suplimentar, 

pe lângă salariu, până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, 

respectiv 3 ani 

 Doamna deputat Claudia Boghicevici, în numele colegilor care au 

lucrat la acest text, precizează că s-a discutat doar despre indemnizaţie, nu 

despre concediu sau stimulent. Inclusiv dezbaterea publică a avut ca temă 

acordarea acestei indemnizaţii şi a cuantumului ei. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre întreabă care este soluţia 

subcomisiei în ceea ce priveşte textul propus la punctul 2. 

 Domnul deputat Kerekes Karoly, preşedintele acestei subcomisii, 

precizează că se propune eliminarea textului de la Senat întrucât restrânge 

aria beneficiarilor, textul iniţial, în vigoare, fiind clar formulat. 

 Supus votului, amendamentul este acceptat cu unanimitate de voturi. 

 Proiectul de lege a fost supus votului, cu amendamentele admise, fiind 

acceptat cu unanimitate de voturi. Amendamentele sunt redate în raportul 

comisiei. 

 

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 este prezentat de către doamna deputat 

Maria Barna, care precizează că obiectul de reglementare îl reprezintă 

completarea alin.(2) al art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
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nr.148/2005, în sensul extinderii acordării indemnizaţiei pentru creşterea 

copilului şi persoanelor care urmează cursurile de zi ale învăţământului 

preuniversitar şi universitar organizate potrivit legii, frecventate fără 

întrerupere, fiind exceptate de la această obligaţie persoanele care au 

întrerupt cursurile din motive medicale. 

 Doamna secretar de stat Mariana Nedelcu precizează că Ministerul 

Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nu susţine acest amendament, întrucât 

este vorba de cursurile preuniversitare, adică şi de eleve de liceu. Domnia sa 

precizează că de profesie este consilier şcolar şi se gândeşte la ce înseamnă 

acest lucru - să se încurajeze naşterea în cadrul elevelor care frecventează 

liceul. Supune atenţiei acest amendament, precizând că prima dată trebuie 

să încurajăm dezvoltarea psihică a elevelor şi frecventarea unor cursuri 

pentru a-şi dezvolta o carieră. Domnia sa precizează că într-adevăr, se 

susţine natalitatea, dar nu cu orice preţ. 

 Totodată, în ceea ce priveşte susţinerea studentelor care urmează 

cursurile de zi, este acelaşi lucru. Dacă le oferim 600 de lei pentru creşterea 

copilului şi încă 200 de lei alocaţia de stat pentru copil, vor primi lunar 800 

de lei, bani care sunt suficienţi pentru plata acestor studii. N-ar trebui să se 

ajungă la situaţia în care studentele să devină mame doar ca să se susţină în 

facultate. 

 Doamna secretar de stat apreciază că este mult de discutat pe această 

temă, nu numai cu câteva ONG-uri. Precizează că, în general, încurajează 

dezvoltarea şi împlinirea fizică şi intelectuală a unei femei înainte de a lua 

decizia de a deveni mamă. Consideră că este destul de sensibilă această 

problematică şi ar fi supus dezbaterii publice amendamentul, pe site-ul 

Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, înainte să fie aprobat. 

Domnia sa precizează că acesta este punctul său de vedere, respectiv de 

nesusţinere a acestui proiect de lege. 

 Domnul deputat Silviu Prigoană aminteşte că s-a discutat şi data 

trecută, în prezenţa reprezentanţilor ministerului. Ideea de a acorda 

indemnizaţia mamelor, căsătorite sau necăsătorite, care rămân însărcinate, 

a avut în vedere prevenirea abandonului şcolar, pentru că foarte multe eleve 

abandonează şcoala în momentul în care rămân însărcinate. Toţi ne dorim să 
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nu fie fete gravide în licee, în şcoli profesionale sau facultăţi. Dar aici este şi 

problema educaţiei făcută de părinţi acasă, a educaţiei şcolare. Dacă 

sistemul de educaţie nu reuşeşte să le facă pe tinerele respective să 

înţeleagă că nu e momentul ca în clasa a VII-a ori a IX-a să devină mame, e 

o problemă. Dar dacă totuşi se întâmplă să rămână însărcinate, ele nu 

trebuie să-şi abandoneze studiile. Despre asta s-a discutat, despre 

abandonul şcolar, nu despre a genera o sursă de venit pentru susţinerea în 

facultăţi.  

 În completare, d-na deputat Maria Barna consideră că noi trebuie să 

avem în vedere situaţia existentă. Există cazuri, nu puţine, în care eleve de 

liceu efectiv îşi abandonează copiii şi trebuie să prevenim, pe lângă 

abandonul şcolar, şi abandonul copiilor.  

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre apreciază că în situaţii de acest 

fel, mecanismul statului trebuie să funcţioneze pentru copil. Nu crede că 

cineva va gândi în termenii „fac copii ca să iau o indemnizaţie”, mai ales la 

vârsta asta. 

 Doamna Oana Badea, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Ecudaţiei 

şi Cercetării, precizează că în acest moment, tinerele care rămân însărcinate 

sau nasc un copil în timpul şcolarităţii, prin procedură sunt susţinute să nu 

plece de la şcoală şi sunt consiliate să vină în continuare la cursuri. Nu mai 

există procedura „exmatricuare fiindcă ai rămas însărcinată”. Din acest 

punct de vedere, şcoala îşi face datoria. Acolo unde există consilier se 

consiliază şi mama şi familia mamei, pentru că până la urmă mama de 14 – 

15 ani trebuie să fie susţinută în primul rând de propria familie ca să crească 

copilul. 

 Doamna secretar de stat precizează că dacă aşa se pune problema, în 

acest caz să se încerce totuşi eliminarea discriminării, referindu-se la acele 

doamne care nasc, au muncit doar 6 luni şi nu primesc acest ajutor de 

creştere a copilului pe motiv că au muncit doar 6 luni şi nu 12.  

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre precizează că s-a luat o decizie şi 

procedural nu ne putem întoarce. Domnia sa consideră că, dacă sunt situaţii 

de acest fel, i se pare firesc şi normal ca Ministerul Muncii, Familiei şi 
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Protecţiei Sociale să facă o propunere tocmai ca să se evite astfel de situaţii 

de discriminare. 

 Doamna secretar de stat Mariana Nedelcu precizează că nu li s-a 

trimis nici un fel de propunere ca să îşi spună un punct de vedere. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre consideră că Ministerul Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale este iniţiatorul de bază. Dacă au sesizat situaţii 

de acest fel, există responsabilitatea şi obligaţia acestei instituţii să iniţieze 

proiecte de lege care să corecteze aceste greşeli. 

 Supus votului, proiectul de lege, cu amendamentul admis, este 

acceptat de membrii comisiei cu unanimitate de voturi. Amendamentul este 

redat în raportul comisiei. 

 

 Propunerea legislativă privind Programul naţional pentru asigurarea 

locurilor de muncă în localităţile în care acestea au fost desfiinţate în 

perioada 1990-2008 - Plx 621/2008 a fost prezentat de către doamna 

Adriana Breazu, expert parlamentar, care precizează că obiectul de 

reglementare îl reprezintă instituirea pentru Guvern a obligaţiei de elaborare 

a Programului naţional pentru asigurarea locurilor de muncă în localităţile în 

care au fost desfiinţate în perioada 1990-2008,  în vederea stopării sărăciei 

şi plecării la muncă în străinătate. Totodată, se reglementează obligaţia 

Guvernului de a sprijini autorităţile administraţiei publice locale în vederea 

acordării de facilităţi pentru investitorii români şi străini. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre precizează că această iniţiativă 

legislativă are avize negative de la toate comisiile sesizate pentru avizare, 

are aviz negativ de la Consiliul Economic şi Social, precum şi puncte de 

vedere negative de la Guvern şi de la Ministerul Finanţelor Publice.  

 Domnul deputat Ioan-Nelu Botiş, vicepreşedinte al comisiei, propune 

respingerea iniţiativei legislative.  

 Supusă votului, propunerea de respingere este acceptată cu 

unanimitate de voturi. Motivele se regăsesc în raportul comisiei. 

 Celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi au fost amânate pentru 

şedinţa următoare. 
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În ziua de 7 mai 2009 şedinţa a fost condusă de către domnul 

deputat Victor Paul Dobre, preşedintele comisiei, având pe ordinea de zi 

proiectele amânate în şedinţa anterioară. 

 

 Dezbaterile au început cu propunerea legislativă pentru modificarea şi 

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

drepturi de asigurări sociale - Plx 703/2008.  

Doamna consilier Elena Anghel a prezentat această propunere 

legislativă, precizând 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 acordării 

persoanelor cu handicap a pensiei integrale pentru munca depusă, indiferent 

de vârstă, cu condiţia realizării unei vechimi în muncă în funcţie de gradul de 

handicap şi sexul persoanelor. Totodată, domnia sa menţionează că iniţiativa 

legislativă are avize negative de la toate comisiile sesizate pentru avizare, de 

la Consiliul Legislativ, precum şi punct de vedere negativ de la Guvern. 

 Doamna Doina Pârcălabu, preşedintele Casei Naţionale de Pensii şi 

Alte Drepturi de Asigurări Sociale, a precizat că nu se susţine promovarea 

acestei iniţiative legislative întrucât modificarea propusă la art.47 din Legea 

nr.19/2000 crează discriminări între asiguraţii cu handicap, bărbaţi şi femei, 

încălcându-se totodată Directiva Consiliului 79/7/CEE din 19 decembrie 1978 

privind aplicarea progresivă a principiului egalităţii de tratament între bărbaţi 

şi femei în domeniul securităţii sociale. 

 Domnul deputat Ioan Cindrea propune respingerea iniţiativei 

legislative. Supusă votului, propunerea este acceptată cu 15 voturi pentru şi 

2 abţineri. Motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

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

sociale - Plx 704/2008 a fost prezentată de către doamna Doina Pârcălabu, 

preşedintele Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, 

care precizează că obiectul de reglementare se referă la modificarea şi 

completarea Legii nr.19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, 

intervenţiile legislative preconizând mai multă claritate în vederea 
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soluţionării problemelor pe care le întâmpină pensionarii la recalcularea 

drepturilor de pensie. Astfel, se propune modificarea art.19 alin.(1), art.20 

alin.(1), art.42 alin.(1), art.44, art.77 alin.(1), art.87, art.88 şi art.167, 

precum şi completarea art.20 şi art.164 din Legea nr.19/2000. 

 Doamna preşedinte Doina Pârcălabu menţionează că nu se susţine 

promovarea acestei iniţiative legislative întrucât sunt introduse o serie de  

 

reglementări neclare şi nefundamentate, de natură să producă confuzii 

majore în logica actului normativ, unele dintre acestea suprapunându-se 

peste cele în vigoare. De asemenea, domnia sa precizează că există texte 

modificate prin care se încalcă unele principii de drept, cum ar fi, spre 

exemplu, cele propuse pentru alin.(2) al art.20 şi art.88 din Legea 

nr.19/2000. 

Doamna consilier Elena Anghel menţionează că iniţiativa legislativă 

are avize negative de la toate comisiile sesizate pentru avizare, de la 

Consiliul Legislativ, precum şi puncte de vedere negative de la Guvern şi 

Ministerul Finanţelor Publice. 

 Domnul deputat Ioan Cindrea propune respingerea iniţiativei 

legislative. Supusă votului, propunerea este acceptată cu unanimiatte de 

voturi. Motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

  

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
 Victor Paul Dobre    Adrian Solomon 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şef serviciu,  
Consilier parlamentar Elena Mesaroş 

 Întocmit, 
 Consultant parlamentar Lidia Ana Vlădescu 
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