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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 17 septembrie 2008 

 

 

 În ziua de 17 septembrie 2008, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 14.00 – 15.00, având pe 

ordinea de zi cererea de reexaminare a Legii privind personalul Curţii 

Constituţionale - PLx 264/2007. 

Şedinţa a fost comună cu cealaltă comisie sesizată cu dezbaterea în 

fond, respectiv Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi.  

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Gheorghe 

Barbu, preşedintele comisiei. 

Domnia sa a precizat că cererea de reexaminare a fost acceptată de 

Senat, care a adus amendamente textului legii. Întrucât cele 2 articole 

introduse de Senat sunt de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor, 

membrii celor două comisii au fost sesizate doar cu dezbaterea acestora, 

potrivit prevederilor art.75 alin.(4) din Constituţie, precum şi art.92 

alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor şi art.88 alin.(7) din 

Regulamentul Senatului. 

În cursul discuţiilor a fost propusă amânarea dezbaterilor cu 3 

săptămâni, propunerea fiind acceptată cu unanimitate de voturi. 
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În ziua de 17 septembrie 2008, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 15.00 – 18.00, având 

următoarea ordine de zi: 

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

nr.88/2008 pentru modificarea art.55 alin.(8) din Legea nr.128 

privind Statutul personalului didactic - PLx 465/2008 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

învăţământului nr.84/1995 şi a Legii nr.128/1997 privind Statutul 

personalului didactic - Plx 532/2008 

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

nr.42/2008 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului 

Naţional al Produselor Tradiţionale şi Ecologice Româneşti - PLx 

492/2008 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.3 al Legii 

61 din 22 septembrie 1993 privind alocaţia de stat pentru copii - Plx 

69/2008 

5. Lege pentru modificarea alin.(1) al art.134 din Legea nr.53/2003 - 

Codul muncii - PLx 841/2007 

6. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.91/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

din domeniul protecţiei sociale - PLx 762/2007 

7. Propunere legislativă privind modificarea Decretului-lege nr.118 din 

30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor 

persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de 

la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori 

constituite în prizonieri - Plx 317/2008 

8. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei nr.105 din 30 

august 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 

319/2008 
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9. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.309 din 22 mai 2002 

privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au 

efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii 

în perioada 1950-1961 - Plx 326/2008 

10. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 

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

396/2008 

11. Proiect de Lege privind instituirea pensiei de fidelitate pentru 

cercetătorii ştiinţifici din sistemul Academiei Române - PLx 405/2008 

12. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.147/2000 privind 

reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern - Plx 

416/2008 

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

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

14. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

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

asigurări sociale - Plx 418/2008 

15. Propunere legislativă privind înlocuirea tichetelor de masă cu 

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

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

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

421/2008 

17. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.13 

din 09.01.2007 Legea energiei electrice - Plx 424/2008 

18. Propunere legislativă privind alocaţia de şcolarizare - Plx 430/2008 

19. Proiect de Lege privind asocierea Guvernului României la Centrul 

European pentru Politici Sociale şi Cercetare (CEPSC) - PLx 476/2008. 

 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Gheorghe 

Barbu, preşedintele comisiei. 
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La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-na Denisa Pătraşcu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei 

şi Egalităţii de Şanse 

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

Egalităţii de Şanse  

- d-na Gabriela Mateescu – şef serviciu, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Egalităţii de Şanse 

- d-na Mihaela Curea – consilier, Ministerul Economiei şi Finanţelor. 

 

 Dezbaterile au început cu proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2008 pentru modificarea art.55 

alin.(8) din Legea nr.128 privind Statutul personalului didactic - PLx 

465/2008, care a fost prezentat de către d-na Lidia Vlădescu, consultant 

parlamentar. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, acordarea unui aviz favorabil. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

învăţământului nr.84/1995 şi a Legii nr.128/1997 privind Statutul 

personalului didactic - Plx 532/2008 a fost prezentată de către d-na Lidia 

Vlădescu, consultant parlamentar. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, acordarea unui aviz favorabil. 

 

 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.42/2008 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Oficiului Naţional al Produselor Tradiţionale şi Ecologice Româneşti - PLx 

492/2008, a fost prezentat de către d-na Lidia Vlădescu, consultant 

parlamentar. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, acordarea unui aviz favorabil. 
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 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.3 al 

Legii 61 din 22 septembrie 1993 privind alocaţia de stat pentru copii - Plx 

69/2008, a fost prezentată de către d-na Adriana Breazu, expert 

parlamentar. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 13 

voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 2 abţineri, respingerea iniţiativei 

legislative. Motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

 Cererea de reexaminare a Legii pentru modificarea alin.(1) al 

art.134 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii - PLx 841/2007, a fost 

dezbătută în prezenţa reprezentanţilor Ministerului Muncii, Familiei şi 

Egalităţii de Şanse. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 14 

voturi pentru, un vot împotrivă şi 3 abţineri, admiterea cererii de 

reexaminare a Legii pentru modificarea alin.(1) al art.134 din Legea 

nr.53/2003 - Codul Muncii, şi amendarea textului. Amendamentul este 

redat în raportul comisiei. 

 

 Cererea de reexaminare a Legii privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.91/2007 pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative din domeniul protecţiei sociale - PLx 762/2007 a fost 

dezbătută în prezenţa reprezentanţilor Ministerului Muncii, Familiei şi 

Egalităţii de Şanse. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, admiterea parţială a cererii de reexaminare a Legii 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2007 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei 

sociale, şi amendarea textului. Amendamentele sunt redate în raportul 

comisiei. 

 

 Propunerea legislativă privind modificarea Decretului-lege nr.118 din 

30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate 

din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 



 
6/9 

1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri - 

Plx 317/2008 a fost prezentată de domnul deputat Adrian Moisoiu, în 

calitate de iniţiator. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu  

unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative. Motivele 

respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei nr.105 din 30 

august 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 319/2008 şi 

propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.309 din 22 mai 2002 

privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au 

efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în 

perioada 1950-1961 - Plx 326/2008, au fost dezbătute în prezenţa 

iniţiatorului. 

 În cursul dezbaterilor a fost supusă votului eliminarea principiului 

raportării acestor indemnizaţii la salariul mediu brut pe economie utilizat 

la fundamentarea legii bugetului asigurărilor sociale de stat, propunerea 

fiind acceptată cu unanimitate de voturi.  

 Având în vedere necesitatea majorării cuantumului acestor 

indemnizaţii, s-a propus amânarea dezbaterilor asupra celor două 

iniţiative legislative, pentru ca iniţiatorul să discute împreună cu 

reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse asupra 

stabilirii cuantumului indemnizaţiilor pentru echilibrarea acestor sume. 

Propunerea de amânare a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 

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

a fost prezentată de către d-na Adriana Breazu, expert parlamentar. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 17 

voturi pentru şi o abţinere, respingerea propunerii legislative. Motivele 

respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 
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 Proiectul de Lege privind instituirea pensiei de fidelitate pentru 

cercetătorii ştiinţifici din sistemul Academiei Române - PLx 405/2008 a 

fost prezentat de către d-l Decebal Stănescu, expert parlamentar. 

 Cu dezbaterea pe fond a acestui proiect de lege au fost sesizate 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru învăţământ, 

ştiinţă, tineret şi sport. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei noastre au hotărât, 

cu unanimitate de voturi, respingerea proiectului de lege, urmând ca 

întocmirea raportului comun să se realizeze după finalizarea dezbaterilor şi 

în cadrul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

 

 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.147/2000 privind 

reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern - Plx 416/2008, 

a fost prezentată de către d-na Adriana Breazu, expert parlamentar.  

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 15 

voturi pentru şi 3 abţineri, respingerea propunerii legislative. Motivele 

respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea legii nr.482 din 2006 

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

prezentată de către d-na Monica Rallu Curta, expert parlamentar. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 16 

voturi pentru şi 2 abţineri, respingerea propunerii legislative. 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 418/2008, a fost prezentat de către d-na Elena Anghel, 

consilier parlamentar. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative. Motivele 

respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 
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 Propunerea legislativă privind înlocuirea tichetelor de masă cu 

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

fost prezentată de către d-na Sorina Szabo, expert parlamentar. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative. Motivele 

respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

 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 către d-na Elena Anghel, consilier 

parlamentar. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative. Motivele 

respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.13 

din 09.01.2007 Legea energiei electrice - Plx 424/2008, a fost prezentată 

de către d-na Monica Rallu Curta, expert parlamentar. 

 Cu dezbaterea pe fond a acestei propuneri legislative au fost 

sesizate Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru 

industrii şi servicii. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative, urmând ca 

întocmirea raportului comun să se realizeze după finalizarea dezbaterilor şi 

în cadrul Comisiei pentru industrii şi servicii. 

 

 Propunerea legislativă privind alocaţia de şcolarizare - Plx 430/2008 

a fost prezentată de către d-na Sorina Szabo, expert parlamentar. 

 Cu dezbaterea pe fond a acestei propuneri legislative au fost 

sesizate Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru 

învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 17 

voturi pentru şi o abţinere, respingerea propunerii legislative, urmând ca 
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întocmirea raportului comun să se realizeze după finalizarea dezbaterilor şi 

în cadrul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

 

 Proiectul de Lege privind asocierea Guvernului României la Centrul 

European pentru Politici Sociale şi Cercetare (CEPSC) - PLx 476/2008 a 

fost prezentat de către d-l Decebal Stănescu, expert parlamentar. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, aprobarea proiectului de lege în forma prezentată. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (19), în ziua de 17 

septembrie 2008 a absentat domnul deputat Mihai Alexandru Voicu (grup 

parlamentar PNL) – ministru delegat. 

Au fost prezenţi următorii:  

Gheorghe Barbu – preşedinte, Ion Mînzînă şi Marian Sârbu – 

vicepreşedinţi, Pavel Todoran şi Károly Kerekes – secretari, Valentin 

Samuel Boşneac, Filonaş Chiş, Ioan Cindrea, Dumitru Gheorghe Mircea 

Coşea, Stelian Duţu, Iuliu Ioan Furo, Vlad Gabriel Hogea, Valentin Adrian 

Iliescu, Gheorghe Adrian Miuţescu, Dan Constantin Mocănescu-Coloros, 

Gabriela Nedelcu, Irinel Ioan Stativă şi Mihaela Adriana Vasil. 

  

 

  Preşedinte,     Secretar, 

Gheorghe Barbu    Kerekes Karoly 

 

 

 

 

 

Întocmit, 
Consultant Lidia Vlădescu 
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