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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 2 noiembrie 2009 

 

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

socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 18.00 - 19.00, având pe 

ordinea de zi proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.106/2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea 

locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei 

termice - PLx 529/2009. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

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

Protecţiei Sociale 

 d-l Dumitru Călinoiu – director general, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale 

 d-na Ana Radu – director general adjunct, Ministerul Finanţelor Publice. 

 
 Proiectul de lege a fost prezentat de doamna Adriana Breazu, expert 

parlamentar, care a precizat că obiectul de reglementare îl reprezintă 

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2003 privind 

acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor 

facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, aprobată prin Legea 

nr.245/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 



restrângerii numărului de beneficiari ai acestor tipuri de ajutoare, urmând 

ca modalitatea de plată integrală la începutul sezonului rece a sumei 

totale a ajutorului să fie înlocuită cu plata lunară a acestuia. 

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

invitaţii, iar în urma dezbaterilor pe articole, s-a propus aprobarea 

proiectului de lege în forma prezentată de Senat, întrucât, prin 

amendamentele aduse ordonanţei de urgenţă şi adoptate de Senat, se 

revine la forma iniţială a acesteia şi se măreşte plafonul pentru care se 

acordă ajutor pentru încălzirea locuinţei, de la 425 lei la 615 lei, 

extinzându-se astfel sfera beneficiarilor. Cu unanimitate de voturi, 

propunerea a fost acceptată. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (20), în ziua de 2 noiembrie 

2009 au absentat doamna deputat Claudia Boghicevici şi domnul deputat 

Vasile Silviu Prigoană (grup parlamentar PD-L). Conform prevederilor 

art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, în locul 

lor au participat domnii deputaţi Toader Stroian şi Daniel Oajdea (grup 

parlamentar PD-L). 

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, Ioan Narcis Chisăliţă, 

Dorel Covaci, Ioan Damian, Cristina Elena Dobre, Florian-Daniel Geantă, 

Cornel Ghiţă, Ludovic Orban, Cristina Ancuţa Pocora, Dan-Mircea Popescu, 

Marian Sârbu, Nini Săpunaru, Iulian Vladu, Toader Stroian şi Daniel 

Oajdea. 

 

  Preşedinte,     Secretar, 

Victor Paul Dobre    Adrian Solomon 

 

 

 
 
Şef serviciu,  
Consilier parlamentar Elena MESAROŞ 

Întocmit, 
Consultant parlamentar Lidia-Ana VLĂDESCU 
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