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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

PROCES-VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din 12 şi 13 octombrie 2011 

 

În ziua de 12 octombrie 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 14.00, având următoarea 

ordine de zi: 

1. Întâlnirea membrilor Comisiei cu reprezentanţi ai persoanelor cu 

dizabilităţi 

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

nr.17/2011 privind administrarea creanţelor bugetare reprezentând 

comisionul datorat, până la data de 31 decembrie 2010, de angajatori 

inspectoratelor teritoriale de muncă, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative în domeniul sistemului asigurărilor 

pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă - PLx 195/2011 

3. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.399 din 30 octombrie 

2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de 

sănătate - Plx 487/2011 

4. Propunere legislativă privind completarea Legii nr.284/2010 privind 

salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice - Plx 

520/2011 

5. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.1/05.01.2011 privind 

educaţia naţională - Plx 529/2011. 

 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11954
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11751
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11818
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11818
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12218


Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Radu Sergiu Ruba – preşedintele consiliului Naţional al Dizabilităţii 

din România 

- d-l Adrian Mihalcea – preşedintele Asociaţia Handicapaţilor Neuromotori 

din România 

- d-l Teodor Lepădatu – preşedintele Asociaţiei Invalizilor de Război 

Nevăzători din România 

- d-l Nicolae Dantes Bratu – inspector general de stat, Inspecţia Muncii 

- d-na Ioana Toma – director general, Agenţia Naţională de Administrare 

Fiscală 

- d-na Monica Negruţiu – director general, Agenţia Naţională de 

Administrare Fiscală 

- d-na Leana Stoea – director general adjunct, Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate 

- d-na Liliana Mihai – director, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate 

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

Sociale 

- d-l Fănel Mitea – director, Ministerul Finanţelor Publice 

- d-na Viorica Pavlu – şef serviciu, Inspecţia Muncii 

 

În deschiderea lucrărilor, domnul preşedinte Victor Paul Dobre a 

precizat că reprezentanţii persoanelor cu handicap au solicitat o întâlnire 

cu membrii comisiei pentru a-şi prezenta punctele de vedere asupra 

proiectului Legii asistenţei sociale, aflat în procedură legislativă. 

Domnia sa a dat cuvântul domnului Radu Sergiu Ruba, preşedintele 

Consiliului Naţional al Dizabilităţii din România, care a făcut o scurtă 

prezentare a Consiliului şi a scopului acestei organizaţii.  

Referitor la tema pusă în discuţie, domnia sa a apreciat că prin noua 

lege a asistenţei sociale, persoanele cu dizabilităţi nu vor fi independente, 

ci dimpotrivă, vor depinde familie sau de aparţinători, dar şi de situaţia lor 
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socio-economică. Secţiunea dedicată asistenţei sociale a persoanei cu 

dizabilităţi din acest proiect de lege elimină orice urmă de egalitate de 

şanse între aceste persoane şi cetăţenii României aflaţi în deplină 

validitate psiho-fizico-senzorială. CNDR consideră că este un act de 

discriminare revoltător şi o tentativă de aservire a persoanelor cu 

dizabilităţi faţă de serviciile vagi sau inexistente ale autorităţilor şi faţă de 

bunul plac al familiei.  

Domnul Teodor Lepădatu, preşedintele Asociaţiei Invalizilor de 

Război Nevăzători din România, a spus că prin aplicarea unor prevederi 

din proiectul de lege trimis la Parlament se aruncă aproape toată 

responsabilitatea serviciilor pentru persoana cu dizabilităţi la autoritatea 

locală. În acest sens, domnia sa a prezentat unele amendamente 

punctuale, solicitând eliminarea unor articole pentru că ar încălca 

drepturile persoanelor cu dizabilităţi.  

Reprezentanţii persoanelor cu handicap contestă decizia privind 

acordarea indemnizaţiei lunare pentru handicap în funcţie de situaţia 

familială şi socio-economică, precizând că scopul acestor indemnizaţii era 

să compenseze handicapul şi să ajute la integrarea socială. Persoana cu 

dizabilităţi angajată în muncă şi realizând, prin aceasta, venituri, se 

confruntă cu efecte ale dizabilităţii diferite faţă de un semen cu aceleaşi 

probleme, îngrijit la domiciliu. S-a apreciat că obstacolele de mediu şi de 

ordin social, în calea celor care muncesc, sunt mai mari. Angajarea unei 

persoane cu dizabilitate în muncă nu anulează impactul dizabilităţii.  

De asemenea, domniile lor au considerat că integrarea în muncă a 

acestor persoane duce la o îmbunătăţire considerabilă a traiului lor. 

Venitul constant din activitatea prestată poate fi considerabil mai mare 

decât ajutoarele sociale pe care le primesc din partea statului. În plus, 

trebuie să înţelegem o dată pentru totdeauna că alocaţia pentru gradul de 

handicap se primeşte, oriunde în lume, indiferent dacă persoana 

respectivă are sau nu un loc de muncă. Cu alte cuvinte, ea trebuie citită 

ca o compensaţie pentru pierderea unei abilităţi, nu ca o compensaţie a 

lipsei locului de muncă. 
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Indemnizaţia lunară are şi o funcţie integrativă, acordând 

cetăţeanului în cauză şansa de a fi autonom în relaţia cu mediul social. 

Absenţa indemnizaţiei compensatorii lunare proiectează automat persoana 

în izolare, încurajează nemunca, având efecte negative.  

Un ultim aspect pus în discuţie de reprezentanţii persoanelor cu 

handicap a fost faptul că nu s-a luat nici o măsură în ceea ce priveşte 

formarea profesională a persoanelor cu handicap, cu referire la persoanele 

cu deficienţă de vedere, totală sau parţială, numărul acestora fiind, în 

prezent, de aproximativ 119.000. 

Doamna deputat Mariana Câmpeanu şi domnul deputat Dan Mircea 

Popescu, în numele grupurilor parlamentare din care fac parte, respectiv 

PNL şi PSD, şi-au exprimat sprijinul pentru amendamentele prezentate, 

precizând că acestea au fost însuşite de USL şi vor fi susţinute când acest 

proiect va ajunge în dezbatere la comisia noastră. 

De asemenea, domnul deputat Ioan Nelu Botiş, în numele membrilor 

grupului parlamentar PD-L, a precizat că persoanele cu handicap vor avea 

sprijinul domniilor lor, în calitate de membri ai Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială. 

 
Dezbaterile au continuat cu proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.17/2011 privind administrarea 

creanţelor bugetare reprezentând comisionul datorat, până la data de 31 

decembrie 2010, de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă, precum 

şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 

sistemului asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă - 

PLx 195/2011.  

În cadrul discuţiilor s-a precizat că dezbaterea pe fond a acestui 

proiect de lege revine atât Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cât 

şi Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci.  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea O.U.G. 

nr.17/2011, care prevede stabilirea unor măsuri privind administrarea 

creanţelor bugetare reprezentând comisionul datorat de angajatori, până 

la data de 31 decembrie 2010, inspectoratelor teritoriale de muncă, 

pentru păstrarea şi completarea carnetelor de muncă, respectiv pentru 
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certificarea legalităţii înregistrărilor efectuate în baza prevederilor Legii 

nr.130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în 

muncă. 

De asemenea, Ordonanţa de urgenţă reglementează şi modificarea 

Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 

ocupării forţei de muncă, în vederea îmbunătăţirii organizării sistemului 

pentru şomaj, fără a fi afectate drepturile pentru această categorie de 

beneficiari, se redefinesc noţiunile de asigurat, stagiu de cotizare şi 

indemnizaţie de şomaj. 

Totodată, s-a precizat că în şedinţa comună din 7 iunie a.c. au fost 

prezentate câteva amendamente, iar membrii comisiilor au solicitat 

punctul de vedere oficial al Guvernului, întrucât reprezentanţii Ministerului 

Finanţelor Publice şi Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 

prezenţi la dezbateri au avut puncte de vedere divergente. 

Astfel, au fost reluate dezbaterile asupra amendamentelor şi a fost 

prezentat punctul de vedere al Guvernului solicitat, în care se precizează 

că se susţin amendamentele. Supuse votului, acestea au fost acceptate, 

cu majoritate de voturi. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi (7 voturi împotrivă şi o abţinere), aprobarea 

proiectului de lege cu amendamente, urmând ca raportul comun să fie 

finalizat după dezbaterea proiectului şi în cadrul Comisiei pentru buget, 

finanţe şi bănci. 

 

Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.399 din 30 

octombrie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de 

sănătate - Plx 487/2011 a fost trimisă, pentru dezbatere pe fond, atât 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cât şi Comisiei pentru sănătate 

şi familie.  

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

art.12 al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind 

concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu 
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modificări şi completări prin Legea nr.399/2006, în sensul ca plata 

concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă să se facă 

integral din fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 

În urma finalizării discuţiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi (6 voturi împotrivă), respingerea propunerii 

legislative, urmând ca raportul comun să fie finalizat după dezbaterea 

iniţiativei legislative şi în cadrul Comisiei pentru sănătate şi familie. 

 

Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.284/2010 privind 

salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice - Plx 520/2011 

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

nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice, astfel încât drepturile salariale ale asistenţilor maternali să 

crească cu 15% 

În urma finalizării dezbaterilor, iniţiativa legislativă a fost respinsă 

de membrii comisiei, cu majoritate de voturi (6 voturi împotrivă şi o 

abţinere). Motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei.  

 

Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.1/05.01.2011 

privind educaţia naţională - Plx 529/2011 a fost trimisă comisiei pentru 

dezbatere şi avizare. În urma finalizării discuţiilor, membrii comisiei au 

hotărât, cu majoritate de voturi (6 voturi împotrivă), avizarea negativă a 

propunerii legislative. 

 

În ziua de 13 octombrie 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 9.30, având pe ordinea de 

zi studiu individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda 

de lucru a comisiei. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (27), în zilele de 12 şi 13 

octombrie 2011 au absentat domnul deputat Ioan Narcis Chisăliţă (grup 

parlamentar PSD) şi domnul deputat Marian Sârbu (grup parlamentar 

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

Claudia Boghicevici, Ioan Cindrea şi Răzvan Ţurea – vicepreşedinţi, Adrian 

Solomon şi Kerekes Karoly – secretari, Nicolae Bănicioiu, Daniel Ionuţ 

Bărbulescu, Ioan-Nelu Botiş, Mariana Câmpeanu, Dorel Covaci, Ileana 

Cristina Dumitrache, Florian Daniel Geantă, Cornel Ghiţă, Ludovic Orban, 

Pál Árpád, Cristina-Ancuţa Pocora, Dan-Mircea Popescu, Cosmin Mihai 

Popescu, Vasile-Silviu Prigoană, Nini Săpunaru, Aurelia Vasile, Gelu Vişan, 

Samoil Vîlcu, Iulian Vladu. 

 

  

  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Victor Paul Dobre    Adrian Solomon 

 

 

 

 

 
Şef serviciu Elena Mesaroş 

Întocmit, 
Expert parlamentar Lidia Vlădescu 
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