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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 

PROCES  VERBAL 

al şedinţelor comisiei din 3, 4 şi 5 martie 2009 

 

 

În ziua de 3 martie 2009 la lucrările comisiei au fost prezenţi 17 

deputaţi, lipsind domnul deputat Marian Sârbu (grup parlamentar 

PSD+PC) – ministru şi d-na deputat Cristina-Ancuţa Pocora (grup 

parlamentar PNL) – delegaţie. 

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, 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. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 

nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale - 

Plx 43/2009  

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

nr.126/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative 



în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul drepturilor acordate din 

bugetul asigurărilor pentru şomaj şi nivelul salariului de bază minim 

brut pe ţară şi al stabilirii măsurilor de aplicare a unor regulamente 

comunitare - PLx 51/2009 

3. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.107/2008 pentru modificarea anexei nr.1 la Ordonanţa 

Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale 

poliţiştilor - PLx 52/2009  

4. Propunere legislativă pentru completarea Anexei nr.2* la Legea 

nr.226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii 

speciale - Plx 64/2009 

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.13 din 

Ordonanţa Guvernului nr.14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap - PLx 

67/2009 

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

nr.118/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative 

în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi de 

asistenţă socială şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară 

garantat în plată - PLx 21/2009 

7. Propunere legislativă pentru modificarea art.I al Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.19/2007 pentru modificarea şi completarea 

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

sociale - Plx 101/2008 

 

AVIZE 

8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Codului Fiscal 

din 22/12/2003 - Plx 70/2009  

9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordinului 

nr.236/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Contractului - cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în 

cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate - Plx 92/2009  
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10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - Plx 93/2009 

11. Propunere legislativă privind gratuităţi la asistenţa medicală, 

medicamente şi proteze - Plx 94/2009 

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

nr. 204/2008 pentru modificarea art.III alin (1) din Ordonanţa 

Guvernului nr.3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din 

domeniul protecţiei sociale - PLx 106/2009 

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

nr.131/2008 pentru completarea art.3 din Ordonanţa Guvernului 

nr.14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituţiile publice 

finanţate integral din venituri extrabugetare - PLx 114/2009 

14. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a guvernului 

nr.5/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru îmbunătăţirea unor 

activităţi la nivelul Guvernului - PLx 131/2009. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

 d-l Cristian Irimie - Secretar de Stat, Ministerul Sănătăţii 

 d-na Simona Bordeianu - Director, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale  

 d-na Georgeta Jugănaru - 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 Anca Ilie - Şef serviciu, Autoritatea Naţională pentru Persoanele 

cu Handicap 

 d-l Vladimir Mănăstireanu - Secretar de Stat, aparatul de lucru al 

vicepremierului 

 d-l Dan Iaru - Director cabinet, Secretariatul General al Guvernului 

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

 d-l Ion Grigore - Director general, Ministerul Finanţelor Publice 
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 d-na Mihaela Davidovici - Director adjunct, Ministerul Finanţelor Publice 

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

 d-na Oana Stoica - Consilier, Ministerul Finanţelor Publice 

 d-na Loredana Butean - Consilier, Ministerul Finanţelor Publice 

 d-l Radu Stancu - Secretar de Stat, Ministerul Administraţiei şi 

Internelor 

 d-l Nicolae Chesnoiu - Director general, Ministerul Administraţiei şi 

Internelor. 

 

 Dezbaterile au început cu propunerea legislativă privind modificarea 

şi completarea Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale - Plx 43/2009. 

Doamna Adriana Breazu – expert, a precizat că propunerea 

legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.20 alin.(1) şi (2) 

din Legea nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării 

sociale, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul includerii 

programelor de recuperare şcolară şi a programelor de tipul “Şansa a 

doua”, pe lângă programele teritoriale pentru alfabetizarea adulţilor 

finanţate de bugetele locale. 

Domnul deputat Ioan-Nelu Botiş apreciază că această propunere este 

nobilă, se adresează populaţiei rrome în general întrucât acest program 

există şi se derulează la ora actuală, iar cei mai mulţi participanţi sunt de 

etnie rromă. Totodată, consideră că trebuie găsită o altă formulă prin care 

să nu se greveze cu aceste cheltuieli consiliile locale. 

 Domnul deputat Adrian Solomon întreabă dacă se cunoaşte 

procentul populaţiei care se găseşte în această situaţie. 

D-na Simona Bordeianu, director în cadrul Ministerului Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale, precizează că în Legea nr.116/2002 privind 

prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, la art.20 se specifică 

faptul că Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării elaborează programe 

teritoriale de alfabetizare pentru adulţi, iar prin Ordinul nr.2268/2007 al 

ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului, se prevede că desfăşurarea 

programului “A doua şansă” pentru învăţământul primar are ca scop 
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sprijinirea copiilor/tinerilor/adulţilor pentru recuperarea învăţământului 

primar, fiind deschis tuturor celor care nu au finalizat acest nivel de studii. 

Totodată, a precizat că în anul şcolar 2005-2006 programul “A doua 

şansă” a fost experimentat şi, ca urmare a rezultatelor pozitive 

evidenţiate, s-a decis generalizarea acestuia începând cu anul şcolar 

următor. 

 Ţinând cont de aceste aspecte, domnul preşedinte Victor Paul Dobre 

propune respingerea acestei iniţiative legislative. Propunerea a fost 

acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.126/2008 privind modificarea şi completarea unor acte 

normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul drepturilor 

acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi nivelul salariului de bază 

minim brut pe ţară şi al stabilirii măsurilor de aplicare a unor regulamente 

comunitare - PLx 51/2009.  

 Doamna Adriana Breazu, expert, precizează că proiectul de lege are 

ca obiect de reglementare modificarea şi completarea unor acte normative 

în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul drepturilor acordate din 

bugetul asigurărilor pentru şomaj şi nivelul salariului de bază minim brut 

pe ţară, precum şi stabilirea unor măsuri de aplicare a regulamentelor 

comunitare legate de libera circulaţie a persoanelor, respectiv de aplicarea 

regulilor de securitate socială, precum şi a regulamentelor comunitare în 

materia ajutoarelor de stat, în mod particular a celor relative la instruirea 

personalului, ocuparea forţei de muncă şi a ajutorului „de minimis”. 

 Domnul deputat Dan Mircea Popescu a propus un amendament, pe 

care şi-l însuşeşte şi domnul deputat Ioan Cindrea. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a dat cuvântul doamnei 

Simona Bordeianu – director la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale care  spune că ministerul a iniţiat acest proiect de lege în vederea 

respectării acordului tripartit. Acest acord prevedea adoptarea de măsuri 

imediate pentru realizarea intervenţiilor legislative asupra actelor 

normative care să cuprindă dispoziţii de eliminare a legăturilor dintre 
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nivelul salariului de bază minim brut pe ţară şi drepturile de asigurări şi de 

asistenţă socială. Ministerul susţine acest proiect de Lege. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a precizat că modificarea pe 

fond este înlocuirea salariului minim brut pe ţară cu indicatorul social de 

referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă. 

 Domnul deputat Ioan Cindrea propune plenului comisiei un vot 

pozitiv şi în acelaşi timp se interesează dacă astăzi indicatorul social de 

referinţă a rămas la 500 lei. 

 Domnul Ion Gogoescu - şef serviciu la Ministerul Finanţelor Publice a 

răspuns că indicatorul social de referinţă se indexează cu valoarea inflaţiei, 

deci pentru anul 2009 are valoarea de 525 lei. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a propus votarea pe articole a 

prezentei Ordonanţe. După votul pe articole, domnul preşedinte Victor 

Paul Dobre supune plenului comisiei  adoptarea întregului proiect de Lege, 

propunere ce a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.107/2008 pentru modificarea anexei nr.1 la Ordonanţa 

Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor - 

PLx 52/2009. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a dat cuvântul domnului 

Nicolae Chesnoiu - Director general la Ministerul Administraţiei şi 

Internelor, care a făcut o prezentare a acestei Ordonanţe şi a precizat că 

sumele necesare sunt cuprinse în bugetul pe anul 2009. 

 Doamna Elena Mesaroş – şef serviciu a mai precizat că proiectul de 

lege are ca obiect de reglementare modificarea literelor A şi B din anexa 

nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea şi alte 

drepturi ale poliţiştilor, aprobată prin Legea nr.353/2003, cu modificările şi 

completările ulterioare, în sensul modificării coeficienţilor de ierarhizare ai 

unor funcţii de conducere ale ofiţerilor şi pentru funcţiile de execuţie ale 

agenţilor, în scopul motivării poliţiştilor şi pentru asigurarea corelării 

nivelului de salarizare între anumite funcţii de conducere ţinând seama de 

ierarhizarea stabilită pentru funcţii publice similare potrivit Legii 
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nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi a corelării coeficienţilor 

de ierarhizare pentru funcţiile agenţilor de poliţie cu nivelul stabilit 

subofiţerilor. 

 Domnul Ion Grigore - Director general la Ministerul Finanţelor 

Publice a precizat că sumele necesare sunt cuprinse în bugetul pe anul 

2009 iar Ordonanţa a început să aibă efecte începând cu 1 ianuarie 2009. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre propune plenului comisiei 

adoptarea proiectului de lege cu amendamente, în sensul aprobării 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.107/2008. Propunerea a fost 

acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

 Propunere legislativă pentru completarea Anexei nr.2* la Legea 

nr.226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale - 

Plx 64/2009. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a dat cuvântul doamnei 

Georgeta Jugănaru – Director la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale, care a spus că ministerul nu susţine această propunere 

legislativă. 

 Doamna Elena Anghel – consilier, a precizat că această propunere 

legislativă are ca obiect de reglementare completarea Anexei nr.2 la Lege 

nr.226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale, 

cu modificările şi completările ulterioare, cu alte 4 unităţi, cu locuri de 

muncă din aceeaşi categorie conform Anexei nr.1 la legea sus-menţionată, 

pentru ca pensionarii care au lucrat în aceste unităţi, în grupa I de muncă, 

să poată beneficia de pensie pentru limită de vârstă cu reducerea cu 15 

ani a vârstei standard de pensionare. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre supune votului comisiei 

propunerea legislativă. Aceasta a fost respinsă cu majoritate de voturi, 

înregistrându-se 4 voturi pentru. 

 

 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.13 din 

Ordonanţa Guvernului nr.14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi 
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funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap - PLx 

67/2009. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a dat cuvântul doamnei Anca 

Ilie - şef serviciu la Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, 

care a spus că ministerul nu susţine această propunere legislativă. 

 Domnul deputat Ioan Nelu Botiş propune amânarea discutării 

proiectului de lege cu o săptămână şi invitarea iniţiatorilor. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre supune votului comisiei 

propunerea de amânare cu o săptămână, propunere ce a fost adoptată cu 

majoritate de voturi, înregistrându-se două abţineri. 

 

 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.118/2008 privind modificarea şi completarea unor acte 

normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi de 

asistenţă socială şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat 

în plată - PLx 21/2009. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a dat cuvântul doamnei Sorina 

Szabo – expert, care a precizat că proiectul de lege are ca obiect de 

reglementare modificarea şi completarea unor acte normative din 

domeniul social, în scopul stabilirii unui alt mod de calcul al unor drepturi 

de asistenţă socială, care se acordau în funcţie de nivelul salariului de 

bază minim brut pe ţară garantat în plată. 

 Domnii deputaţi Dan Mircea Popescu şi Ioan Cindrea preiau un 

amendament, formulat de reprezentantul Ministerului Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale, cu observaţia ca alocaţia familiară complementară şi 

alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală să fie acordată 

familiilor care realizează venituri până la suma egală cu cuantumul 

salariului minim brut garantat în plată, acesta fiind indicatorul folosit la 

calculul acestor prestaţii. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre propune amânarea cu o 

săptămână pentru ca discutarea acestui proiect de Lege să se facă în 

prezenţa Secretarului de Stat, în vederea informării membrilor comisiei 
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asupra numărului de beneficiari ai unor astfel de prestaţii şi a influenţelor 

bugetare la schimbarea indicatorului de referinţă 

 Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 Propunere legislativă pentru modificarea art.I al Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.19/2007 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.19/2000 privind sistemul public şi alte drepturi de asigurări sociale - Plx 

101/2008. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre propune amânarea 

dezbaterilor asupra propunerii legislative cu o săptămână pentru ca 

discutarea acesteia să se facă în prezenţa ministrului Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale. 

 Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Codului 

Fiscal din 22/12/2003 - Plx 70/2009. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a dat cuvântul doamnei 

Mihaela Davidovici - Director adjunct la Ministerul Finanţelor Publice care a 

spus că ministerul nu susţine această propunere legislativă. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre supune plenului comisiei 

avizarea negativă a propunerii legislative. Propunerea a fost acceptată cu 

unanimitate de voturi. 

 

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordinului 

nr.236/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Contractului - cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în 

cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate - Plx 92/2009. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a dat cuvântul domnului 

Cristian Irimie - Secretar de Stat la Ministerul Sănătăţii care a spus că 

ministerul nu susţine această propunere legislativă. 

 Domnul deputat Silviu Prigoană a întrebat dacă există o situaţie cu 

numărul de cazuri, preţul unei astfel de proteze şi perioada de timp la care 

se înlocuiesc acestea. 
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 Domnul deputat Kerekes Karoly a subliniat faptul că din punct de 

vedere tehnic legislativ iniţiativa legislativă nu este corect întocmită 

întrucât un Ordin al ministrului nu poate fi modificat printr-o lege. Domnia 

sa a arătat că cel mult se poate face o interpelare sau chiar o solicitare din 

partea comisiei în vederea modificării prevederilor Ordinului mai sus 

amintit în sensul includerii şi acestor categorii de proteze în lista 

protezelor acordate gratuit.  

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre propune plenului comisiei 

avizarea negativă a propunerii legislative. Propunerea a fost acceptată cu 

unanimitate de voturi. 

 

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - Plx 93/2009. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a dat cuvântul domnului 

Cristian Irimie - Secretar de Stat la Ministerul Sănătăţii care a precizat că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea lit.b) a 

alin.(2) al articolului 257 din Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul ca 

pensionarii care realizează din activităţi independente venituri mai mici 

decât salariul minim pe economie să fie scutiţi de plata contribuţiei de 

asigurări de sănătate şi spune că Ministerul Sănătăţii nu susţine iniţiativa. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre propune plenului comisiei 

avizarea negativă a propunerii legislative. Propunerea a fost acceptată cu 

majoritate de voturi, înregistrându-se 2 voturi împotrivă şi o abţinere. 

 

 Propunere legislativă privind gratuităţi la asistenţa medicală, 

medicamente şi proteze - Plx 94/2009. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a dat cuvântul domnului 

Cristian Irimie - Secretar de Stat la Ministerul Sănătăţii care a precizat că 

propunerea legislativă are ca obiect reglementarea acordării, prin grija 

Guvernului, începând cu data de 1 ianuarie 2009, de gratuităţi la asistenţa 

medicală, precum şi la medicamente şi proteze, pentru toţi cetăţenii 
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români din ţară şi străinătate, sublinind faptul că Ministerul Sănătăţii nu 

susţine iniţiativa. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre propune plenului comisiei 

avizarea negativă a propunerii legislative. Propunerea a fost acceptată cu 

unanimitate de voturi. 

 

 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 204/2008 pentru modificarea art.III alin (1) din Ordonanţa 

Guvernului nr.3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul 

protecţiei sociale - PLx 106/2009. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a dat cuvântul doamnei 

Loredana Butean – consilier la Ministerul Finanţelor Publice care a precizat 

că proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 204/2008, îşi propune aprobarea prelungirii termenului de 

acordare a contravalorii trusoului, în cuantum de 150 lei, deoarece la 

nivelul autorităţilor administraţiei publice locale, nu s-a putut stabili un 

singur furnizor care să poată cuprinde întreg trusoul. Ministerul Finanţelor 

Publice susţine acest proiect de Lege. 

 Domnul deputat Dan Mircea Popescu consideră că aceasta este una 

din prestaţiile la care se poată renunţa. 

 Domnul deputat Adrian Solomon a întrebat de unde vin banii pentru 

această prestaţie. 

 Doamna Loredana Butean a precizat că se are în vedere a se elimina 

această prestaţie, iar banii vin de la bugetul de stat prin bugetul alocat 

Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre propune plenului comisiei 

avizarea pozitivă a proiectului de Lege. Propunerea a fost acceptată cu 

majoritate de voturi, înregistrându-se 2 voturi împotrivă şi o abţinere. 

 

 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.131/2008 pentru completarea art.3 din Ordonanţa 

Guvernului nr.14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituţiile 

publice finanţate integral din venituri extrabugetare - PLx 114/2009. 

 
11/29 



 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a dat cuvântul domnului Ion 

Gibescu – Director la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale care a 

precizat că această ordonanţă produce efecte încă din anul 2008 luna 

octombrie, principalul scop al acestei ordonanţe a fost să limiteze 

câştigurile salariale pentru funcţiile de conducere, din unităţile care îşi 

realizează finantarea din venituri proprii. 

 Doamna Graţiela Iordache - Secretar de Stat la Ministerul Finanţelor 

Publice a precizat că ministerul susţine acest proiect de Lege. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre propune plenului comisiei 

avizarea pozitivă a proiectului de Lege. Propunerea a fost acceptată cu 

unanimitate de voturi. 

 

 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

guvernului nr.5/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru îmbunătăţirea 

unor activităţi la nivelul Guvernului - PLx 131/2009. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a dat cuvântul domnului 

Vladimir Mănăstireanu - Secretar de Stat în aparatul de lucru al 

vicepremierului, care a precizat că proiectul de lege vizează două aspecte, 

pe de o parte creşterea numărului de posturi pentru inspectorii 

guvernamentali şi pe de altă parte trecerea Departamentului pentru dialog 

social la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre propune plenului comisiei 

avizarea pozitivă a proiectului de Lege. Propunerea a fost acceptată cu 

majoritate de voturi, înregistrându-se 2 voturi împotrivă. 

 

 În ziua de 4 martie 2009, începând cu ora 930, la Palatul 

Parlamentului, Sala Drepturilor Omului, a avut loc o şedinţă comună a 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, Comisiei pentru buget, finanţe 

şi bănci din Camera Deputaţilor şi Comisiei pentru muncă, familie şi 

protecţie socială, Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi 

piaţă de capital din Senat. 

 Lucrările sedinţei au fost conduse de către domnul deputat Victor 

Paul Dobre, preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 
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 Comisiile reunite au aprobat, cu unanimitate de voturi, următoarea 

ordine de zi: 

1. Raportul de activitate pe anul 2007 al Comisiei de Supraveghere a 

Sistemului de Pensii Private  

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.108/2008 privind modificarea unor acte normative din 

domeniul social – PLx 628/2008. 

 

 La dezbateri au participat ca invitaţi: 

- d-l Mircea Oancea – Preşedinte Comisia de Supraveghere a Sistemului 

de Pensii Private 

- d-l Ion Giurescu – Vicepreşedinte Comisia de Supraveghere a 

Sistemului de Pensii Private 

- d-l Marius Lazăr – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale. 

 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a dat cuvântul domnului Mircea 

Oancea – preşedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii 

Private care prezintă activitatea acesteia pe anul 2007. 

 Domnul Mircea Oancea a precizat că anul acesta în luna iunie se 

împlinesc doi ani de funcţionare, de administrare integrală a Comisiei de 

Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, înfiinţată în baza Ordonanţei 

Guvernului nr.50/2005, aprobată prin Legea nr.313/2005. Aşa cum spune 

legea după care se ghidează, după 24 de luni se calculează primele 

performanţe şi se dau publicităţii, se face comparaţie între fonduri, se 

analizează performanţa fondurilor astfel încât cele care sunt  

neperformante să fie eliminate de pe piaţă. 

  Domnul Mircea Oancea precizează care este rolul Comisiei de 

Supraveghere a Sistemului de Pensii Private şi anume acela de a 

supraveghea modul de funcţionare, de administrare a banilor, în condiţii 

de siguranţă, şi a proteja participanţii la sistem, nu în ultimul rând de a 

reglementa sistemul de pensii private prin emiterea de norme de aplicare 

a legii în vigoare. 
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 Aceasta este perioada de acumulare şi de investire, de economisire 

în sistem. Această perioadă de acumulare trebuie completată şi legiferată 

prin perioada de plată a pensiilor efective din sistemul privat. Acum se 

poate vorbi doar de perioada de acumulare şi va trebui să vorbim de 

perioada de plată, care să se facă în baza unei legi speciale privind 

organizarea, înfiinţarea şi  funcţionarea sistemului de plată a pensiilor din 

sistemul privat de administrare. 

 Anul 2007, a fost al doilea an de funcţionare al Comisiei de 

Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, a avut ca activitate 

continuarea activităţii de reglementare, de emitere a normelor de aplicare 

a legilor, pentru pilonul II şi pentru pilonul III, pentru a da posibilitatea 

demarării activităţilor de autorizare a companiilor care să administreze 

fondul de pensii, autorizarea fondurilor de pensii, avizarea depozitarilor în 

sistem, a uzitorilor pentru situaţiile financiare şi nu în ultimul rând a 

intermediarilor, a brokerilor de pensii.   

 Primii bani au intrat în sistemul de pensii private facultative în luna 

iunie 2007, când au pornit la drum primele patru fonduri de pensii 

facultative. La sfârşitul anului 2007, fondurile pensiilor facultative deţineau 

aproape 60.000 de participanţi. 

 După elaborarea legislaţiei secundare, în aprilie 2007, s-a anunţat 

public, începerea autorizării operatorilor în sistem, iar în septembrie 2007 

s-a început şi s-a derulat aderarea participanţilor la pensiile obligatorii. 

 La începutul perioadei de aderare au fost 18 fonduri de pensii 

obligatorii, administrate de tot atâţia administratori, iar în momentul de 

faţă au rămas 14 fonduri. 

 În anul 2007, în activitatea Comisiei de Supraveghere a Sistemului 

de Pensii Private, a avut loc un proces care s-a derulat în paralel, proces 

de creştere instituţională, prin angajare de personal pentru direcţiile de 

specialitate, de pregătire a personalului. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a întrebat dacă sunt intervenţii 

sau întrebări. 
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 Domnul senator Cristian Rădulescu, a întrebat dacă Cartelul Alfa îşi 

menţine suspiciunile faţă de eficienţa Comisiei de Supraveghere a 

Sistemului de Pensii Private. 

 Domnul Mircea Oancea a precizat că poziţia Cartelului Alfa nu s-a 

schimbat.  

 Domnul deputat Dan Mircea Popescu apreciază pozitiv începutul 

activităţii Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private. 

 Domnul deputat Ioan Cindrea a arătat că acest raport al Comisiei de 

Supraveghere a Sistemului de Pensii Private trebuia dat în primul 

semestru al anului trecut şi a întrebat dacă neexistenţa unui prag minim 

de randament, cel puţin la nivelul inflaţiei, poate să ducă aceste fonduri la 

pierderi. 

 Domnul vicepreşedinte Ion Giurescu a precizat că sistemele din 

Europa de Est sunt pe contribuţie garantată. 

 Domnul deputat Silviu Prigoană remarcă faptul că în acest raport nu 

este făcută nici o referire la studiile demografice. 

 Domnul vicepreşedinte Ion Giurescu a precizat că se investesc banii 

celor care vor să intre în aceste fonduri.  

 Domnul deputat Gheorghe Ialomiţeanu consideră că administratorii 

de fonduri au înregistrat pierderi, acest lucru însemnând neîncredere. A 

întrebat dacă s-a îmbunătăţit situaţia financiară a acestora.  

 Domnul Mircea Oancea a precizat că acesta este rezultatul 

investiţiilor iniţiale, campania de marketing, cheltuielile cu sistemele 

informatice, cu salarizarea, care se vor recupera într-o perioadă de 7-10 

ani. 

 Domnul deputat Cornel Ghiţă a întrebat dacă se mai păstrează ţinta 

finală de 6%, şi de când se va începe această creştere. 

 Domnul Ion Giurescu a precizat că aceasta depinde de buget şi de 

Parlamentul care îl aprobă. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre propune plenului comisiilor 

reunite aprobarea raportului de activitate pe anul 2007 al Comisiei de 

Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.  

 Acesta a fost acceptat cu unanimitate de voturi. 
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 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.108/2008 privind modificarea unor acte normative din 

domeniul social – PLx 628/2008. 

 Domnul Marius Lazăr, Secretar de Stat la Ministerul Muncii, Familiei 

şi Protecţiei Sociale a precizat că ministerul susţine acest proiect de Lege. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a întrebat dacă sunt intervenţii 

sau întrebări. 

 Domnul deputat Ioan Nelu Botiş a întrebat în temeiul cărei legi s-a 

aprobat transferul celor 400 de funcţionari publici din cadrul A.N.O.F.M. 

către Agenţia de Prestaţii Sociale şi dacă are informaţii legate de 

finalitatea procesului intentat de către funcţionarii ANOFM. 

 Domnul Marius Lazăr a precizat că momentan nu deţine informaţii 

precise legate de această  problemă. 

 Domnul deputat Viorel Ştefan, preşedintele Comisiei pentru buget, 

finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor, a atras atenţia asupra unei 

chestiuni de tehnică legislativă. 

 Domnul Marius Lazăr propune amânarea acestui proiect de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.108/2008. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre supune plenului comisiilor 

amânarea acestui proiect de lege. Propunerea a fost acceptată cu 

unanimitate de voturi. 

 

 În ziua de 4 martie 2009, ora 1400, la reluarea lucrărilor comisiei 

au fost prezenţi 17 deputaţi, lipsind domnul deputat Marian Sârbu (grup 

parlamentar PSD+PC) – ministru, d-na deputat Cristina-Ancuţa Pocora şi 

d-l deputat Nini Săpunaru (grup parlamentar PNL) – delegaţie. 

Conform prevederilor art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Nini Săpunaru (grup 

parlamentar PNL), a participat domnul deputat Daniel Budurescu.  

 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 
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Chisăliţă, Dorel Covaci, Ioan Damian, Florian Daniel Geantă, Cornel Ghiţă, 

Titi Holban, Dan Mircea Popescu, Vasile Silviu Prigoană, Iulian Vladu, 

Daniel Budurescu – 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: 

 
1. 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 - Pl-x 

319/2008 

2. 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 - Pl-x 326/2008 

3. Propunere legislativă pentru Decretul-lege nr.118/1990 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 - Pl-x 

443/2008 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale 

poliţiştilor - Pl-x 444/2008 

5. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind 

recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au 

efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului 

Muncii în perioada 1950-1961 - Pl-x 451/2008 

6. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.578/2004 privind 

acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor - Pl-x 

452/2008 
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7. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.255/2007 pentru 

modificarea Legii nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar 

pentru soţul supravieţuitor - Pl-x 453/2008 

8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.71/2004 privind acordarea unor facilităţi 

familiilor de pensionari - Pl-x 454/2008 

9. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.1 din Legea 

nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii - Pl-x 455/2008 

10. Propunere legislativă pentru completarea pct.1 al Art.I din Ordonanţa 

de Urgenţă nr.97/4.X.2007 pentru a se acorda alocaţia de stat pentru 

copii şi elevilor care au împlinit vârsta de 18 ani - Pl-x 456/2008 

11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

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

ocupării forţei de muncă - Pl-x 457/2008 

12. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.I din 

Ordonanţa de Urgenţă nr.88/2006 pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum şi 

unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal - Pl-x 459/2008 

13. Propunere legislativă privind modificarea articolului 39 din Legea 

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

ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare - 

Pl-x 506/2008 

14. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea articolelor 

276 şi 277 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi 

completările ulterioare - Pl-x 507/2008 

15. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.109/2005 privind 

instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionişti a 

artiştilor interpreţi sau executanţi din România  - Pl-x 508/2008 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi: 

- d-l Marius Lazăr – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi 

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

Protecţiei Sociale 

- d-na Mihaela Grecu – Director, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale 

- d-na Maria Leancă - Şef serviciu, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Socială 

- d-na Doina Lica - Şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice 

 

 Şedinţa este condusă de domnul vicepreşedinte Ioan Cindrea. 

Dezbaterile au început cu 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. 

 Domnul vicepreşedinte Ioan Cindrea a dat cuvântul doamnei Monica 

Rallu Curta – expert, care a precizat că propunerea legislativă are ca 

obiect de reglementare modificarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1999, 

în sensul stabilirii indemnizaţiei lunare în cuantum de 8% din valoarea 

salariului mediu brut pe economie, utilizat la fundamentarea bugetului 

asigurărilor sociale de stat. Această iniţiativă legislativă îl are ca iniţiator 

pe domnul deputat Kerekes Karoly, care precizează că nu o mai susţine. 

 Domnul Marius Lazăr – Secretar de Stat la Ministerul Muncii, Familiei 

şi Protecţiei Sociale a precizat că nici ministerul nu susţine această 

propunere legislativă. 

 Domnii deputaţi Ioan Belu Botiş, Titi Holban şi Dan Mircea Popescu 

propun respingerea acestei iniţiative legislative. 

 Domnul vicepreşedinte Ioan Cindrea supune plenului comisiei 

propunerea de respingere, care a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

 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. 
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 Domnul vicepreşedinte Ioan Cindrea a dat cuvântul doamnei Monica 

Rallu Curta – expert, care a precizat că propunerea legislativă are ca 

obiect de reglementare modificarea art.2 din Legea nr.309/2002, în sensul 

stabilirii cuantumului indemnizaţiei lunare, pentru fiecare lună de stagiu 

militar, la un nivel de 0,2% din salariul mediu brut pe economie utilizat la 

fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. 

 Domnul Marius Lazăr – Secretar de Stat la Ministerul Muncii, Familiei 

şi Protecţiei Sociale a precizat că ministerul nu susţine această propunere 

legislativă. 

 Domnii deputaţi Ioan Belu Botiş, Titi Holban şi Dan Mircea Popescu 

propun respingerea acestei iniţiative legislative. 

 Domnul vicepreşedinte Ioan Cindrea supune plenului comisiei 

respingerea propunerii legislative care a fost acceptată cu unanimitate de 

voturi. 

 

 Propunere legislativă pentru Decretul-lege nr.118/1990 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 443/2008. 

Domnul vicepreşedinte Ioan Cindrea a dat cuvântul doamnei Monica 

Rallu Curta – expert, care a precizat că propunerea legislativă are ca 

obiect de reglementare, completarea art.2 din Decretul-lege nr.118/1990, 

cu un alineat nou, alin.(3), prin care se propune ca de drepturile acestui 

decret-lege să beneficieze şi urmaşii, rude de gradul I ale titularilor 

acestor drepturi, precum şi completarea art.6 alin.(2) prin introducerea 

unor texte noi, ce instituie alte drepturi pentru categoria nou introdusă. 

 Domnul Marius Lazăr – Secretar de Stat la Ministerul Muncii, Familiei 

şi Protecţiei Sociale a precizat că ministerul nu susţine această propunere 

legislativă. 

 Domnii deputaţi Ioan Belu Botiş, Titi Holban şi Dan Mircea Popescu 

propun respingerea acestei iniţiative legislative. 

 Domnul vicepreşedinte Ioan Cindrea supune plenului comisiei 

propunerea de respingere, care a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 
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 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor - 

Pl-x 444/2008. 

 Domnul vicepreşedinte Ioan Cindrea a dat cuvântul doamnei Lidia 

Vlădescu – consultant, care a precizat că propunerea legislativă are ca 

obiect de reglementare completarea Ordonanţei Guvernului nr.38/2003, în 

sensul instituirii unui spor salarial pentru condiţii vătămătoare, pentru 

poliţiştii care desfăşoară în mod nemijlocit activităţi în stradă, respectiv 

activităţi de asigurare a ordinii şi liniştii publice, de prevenire a comiterii 

de infracţiuni, de dirijare şi fluidizare a traficului rutier, în cuantum diferit, 

în funcţie de locul unde îşi desfăşoară activitatea, respectiv posturi de 

poliţie comunale sau orăşeneşti, caz în care cuantumul este de 15% din 

salariul de bază, poliţii municipale – 20% din salariul de bază sau 

municipiul Bucureşti şi municipiile reşedinţă de judeţ – 25% din salariul de 

bază. 

De asemenea, precizează că legislaţia în vigoare permite acordarea 

unor sporuri poliţiştilor pentru condiţiile de muncă în care aceştia îşi 

desfăşoară activitatea, respectiv problema acordării unor sporuri pentru 

condiţii periculoase sau vătămătoare fiind deja reglementată la art.23 din 

O.G. nr.38/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Din datele 

furnizate de către Ministerul Administraţiei şi Internelor în 2008 rezultă că 

aceste sporuri deja se acordă, în anul 2007, din totalul de 150.123 posturi 

aprobate beneficiind de plata sporului pentru condiţii periculoase de 

muncă 143.008 persoane, iar 132.449 beneficiind şi de plata sporului 

pentru condiţii grele de muncă. 

 Domnul vicepreşedinte Ioan Cindrea propune plenului comisiei 

respingerea iniţiativei legislative, propunere care a fost acceptată cu 

unanimitate de voturi. 

 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a preluat dezbaterile comisiei, 

supunând discuţiilor propunerea legislativă pentru modificarea Legii 

nr.309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor 
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care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului 

Muncii în perioada 1950-1961 - Plx 451/2008. 

 Domnul Marius Lazăr – Secretar de Stat la Ministerul Muncii, Familiei 

şi Protecţiei Sociale a precizat că ministerul nu susţine această propunere 

legislativă. 

 Doamna Monica Rallu Curta – expert, arată că propunerea 

legislativă instituie nişte drepturi pentru beneficiarii legii, şi anume 

majorarea cuantumului indemnizaţiei la 4 lei, scutirea de impozit pe 

locuinţă, scutirea de abonament telefonic în reţeaua Romtelecom, călătorii 

gratuite pe mijloacele de transport în comun şi efectuarea unui sejur anual 

de  18 zile de tratament, într-o staţiune balneoclimaterică.   

 Domnul Marius Lazăr menţionează că acordarea drepturilor 

prevăzute de iniţiativa legislativă conduce la cheltuieli suplimentare ale 

bugetului de stat, cheltuieli care trebuie acoperite cu venituri suplimentare 

care nu-şi regăsesc provenienţa decât în majorarea impozitelor şi taxelor 

ori în înfiinţarea altora noi. Prin urmare, se impunea, potrivit prevederilor 

art.15 alin.(1) din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu 

modificările ulterioare, să fie menţionate mijloacele necesare pentru 

acoperirea creşterii cheltuielilor. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre propune plenului comisiei 

respingerea iniţiativei legislative, propunere care a fost acceptată cu 

unanimitate de voturi. 

 

 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.578/2004 privind 

acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor - Plx 452/2008. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a dat cuvântul doamnei 

Simona Bordeianu – Director la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale, care a precizat că ministerul nu susţine această propunere 

legislativă. 

 Doamna Adriana Breazu – expert, precizează că domnul deputat 

Kerekes Karoly, unul din iniţiatori, a propus amânarea acestei propuneri 

legislative. 
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 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre propune plenului comisiei 

amânarea discutării acestei propuneri legislative, cu o săptămână. 

 Propunerea de amânare a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.255/2007 pentru 

modificarea Legii nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru 

soţul supravieţuitor - Plx 453/2008. 

 Domnul Marius Lazăr – Secretar de Stat la Ministerul Muncii, Familiei 

şi Protecţiei Sociale a precizat că ministerul nu susţine această propunere 

legislativă. 

Doamna Adriana Breazu – expert, precizează că obiectul de 

reglementare îl constituie completarea  art.1 al Legii nr.578/2004 privind 

acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor, cu modificările 

ulterioare, în scopul acordării ajutorului lunar şi soţului supravieţuitor al 

persoanei care la data decesului nu avea calitatea de pensionar, dar avea 

efectuat stagiul minim de cotizare prevăzut de art.41 alin.(3) din Legea 

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

sociale, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre propune plenului comisiei 

respingerea iniţiativei legislative, propunere care a fost acceptată cu 

unanimitate de voturi. 

 

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.71/2004 privind acordarea unor facilităţi 

familiilor de pensionari - Plx 454/2008. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a dat cuvântul doamnei Maria 

Leancă - Şef serviciu la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Socială care 

a precizat că ministerul nu susţine această propunere legislativă. 

 Doamna Elena Anghel – consilier, precizează că propunerea 

legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2004 privind acordarea unor 

facilităţi familiilor de pensionari, în sensul creării posibilităţii ca tichetele 

de călătorie neutilizate la sfârşitul anului să poată fi transformate în bani. 

Pentru fiecare tichet neutilizat, beneficiarul ar urma să primească câte 30 
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lei, suma fiind înscrisă în talonul de pensie al lunii mai din anul viitor. 

Totodată, în normă se propun şi sancţiunile care ar trebui să se aplice la 

contravenţiile stabilite. 

 Domnul deputat Dan Mircea Popescu propune ministerului să  

revadă toate aceste prestaţii, renunţând la unele dintre ele care, în 

momentul în momentul actual dunt depăşite. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre propune plenului comisiei 

respingerea propunerii legislative, propunere care a fost acceptată cu 

majoritate de voturi, înregistrându-se un vot împotrivă. 

 

 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.1 din Legea 

nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii - Plx 455/2008. 

 Domnul Marius Lazăr – Secretar de Stat la Ministerul Muncii, Familiei 

şi Protecţiei Sociale a precizat că ministerul nu susţine această propunere 

legislativă. 

 Doamna Elena Anghel – consilier, prezintă propunerea legislativă 

precizân că aceasta are ca obiect de reglementare modificarea alin.(2) al 

art.1 din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, în sensul 

introducerii posibilităţii acordării alocaţiei de stat pentru tinerii care au 

împlinit vârsta de 18 ani şi care urmează cursurile de zi ale învăţământului 

liceal sau profesional, organizate conform legii, până la terminarea 

studiilor. 

Domnul Marius Lazăr precizează că iniţiativa legislativă a rămas fără 

obiect, prin apariţia Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.16/2008 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat 

pentru copii, conform căreia s-a acordat alocaţia de stat şi pentru tinerii 

care au împlinit vârsta de 18 ani şi care urmează cursurile învăţământului 

liceal sau postliceal, până la terminarea acestora, mai puţin tinerilor care 

repetă anul şcolar, cu excepţia celor care repetă din motive de sănătate, 

dovedite cu certificat medical. 

Ulterior, prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.16/2008 

au fost preluate în Legea nr.174/2008 privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.97/2007 pentru modificarea şi completarea Legii 
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nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii. După preluarea 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.16/2008 în legea mai 

sus amintită, OUG nr.16/2008 a fost respinsă prin Legea nr.175/2008, 

pentru o mai bună structurare legislativă. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre propune plenului comisiei 

respingerea iniţiativei legislative, propunere care a fost acceptată cu 

unanimitate de voturi. 

  

 Propunere legislativă pentru completarea pct.1 al Art.I din 

Ordonanţa de Urgenţă nr.97/4.X.2007 pentru a se acorda alocaţia de stat 

pentru copii şi elevilor care au împlinit vârsta de 18 ani - Pl-x 456/2008. 

Domnul Marius Lazăr – Secretar de Stat la Ministerul Muncii, Familiei 

şi Protecţiei Sociale a precizat că ministerul nu susţine această propunere 

legislativă, întrucât a rămas fără obiect, prin apariţia Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.16/2008 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, conform căreia s-a 

acordat alocaţia de stat şi pentru tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi 

care urmează cursurile învăţământului liceal sau postliceal, până la 

terminarea acestora, mai puţin tinerilor care repetă anul şcolar, cu 

excepţia celor care repetă din motive de sănătate, dovedite cu certificat 

medical. 

Ulterior, prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.16/2008 

au fost preluate în Legea nr.174/2008 privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.97/2007 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii. După preluarea 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.16/2008 în legea mai 

sus amintită, OUG nr.16/2008 a fost respinsă prin Legea nr.175/2008, 

pentru o mai bună structurare legislativă. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre propune plenului comisiei 

respingerea iniţiativei legislative, propunere care a fost acceptată cu 

unanimitate de voturi. 
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  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

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

ocupării forţei de muncă - Pl-x 457/2008. 

 Doamna Simona Bordeianu – Director la Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale, a spus că ministerul nu susţine această propunere 

legislativă. 

 Doamna Adriana Breazu – expert, precizează că propunerea 

legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin.(2) al art.79 din 

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

ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, în 

sensul extinderii la întregul an a perioadei pentru care cuantumul 

subvenţiei acordate este la nivelul unui salariu de bază minim brut pe 

ţară, la care se adaugă contribuţiile de asigurări sociale datorate de 

angajator. 

 Domnul deputat Ioan Cindrea crede că aceasta poate fi o măsură de 

stimulare a ocupării forţei de muncă, mai ales în perioade de criză. Este 

vorba de încadrarea şomerilor numai la lucrări comunitare. 

 Domnul deputat Dan Mircea Popescu spune că propunerea 

legislativă este un exemplu de măsură tipic activă. 

 Domnul deputat Ioan Nelu Botiş propune să implicăm şi 

administraţia locală în aceste plăţi. 

 Doamna Simona Bordeianu menţionează că efectele generate de 

implementarea Legii nr.76/2002 au condus la concluzia că măsura 

subvenţionării cheltuielilor cu forţa de muncă efectuate în cadrul unor 

programe care au ca scop ocuparea temporară a forţei de muncă din 

rândul şomerilor, pentru dezvoltarea comunităţii locale, a înregistrat o 

eficienţă scăzută în asigurarea unei ocupări durabile a persoanelor pentru 

care a intervenit riscul de şomaj, neputând asigura stabilitatea în muncă 

pentru persoanele încadrate în aceste condiţii. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre propune plenului comisiei 

respingerea iniţiativei legislative, propunere care a fost acceptată cu 

majoritate de voturi, înregistrându-se 4 voturi împotrivă şi 3 abţineri. 
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  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.I din 

Ordonanţa de Urgenţă nr.88/2006 pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum şi unele 

măsuri în domeniul cheltuielilor de personal - Pl-x 459/2008. 

 Domnul Marius Lazăr – Secretar de Stat la Ministerul Muncii, Familiei 

şi Protecţiei Sociale a precizat că ministerul nu susţine această propunere 

legislativă. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre precizează că modificările 

avute în vedere trebuiau să se raporteze, conform normelor de tehnică 

legislativă, la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2004 privind 

acordarea unor facilităţi familiilor de pensionari, şi nu la norma de 

modificare a acesteia şi propune plenului comisiei respingerea iniţiativei 

legislative, propunere care a fost acceptată cu majoritate de voturi, 

înregistrându-se 2 voturi împotrivă. 

 

 Propunere legislativă privind modificarea articolului 39 din Legea 

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

ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare - Pl-x 

506/2008. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a dat cuvântul doamnei 

Simona Bordeianu – Director la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale, care a precizat că ministerul nu susţine această propunere 

legislativă. 

 Doamna Adriana Breazu – expert, prezintă propunerea legislativă ce 

are ca obiect de reglementare modificarea art.39 din Legea nr.76/2002 

privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 

muncă, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul micşorării 

perioadei în care şomerul poate beneficia de indemnizaţie de şomaj, 

precum şi micşorarea stagiului de cotizare în funcţie de care se acordă 

indemnizaţia de şomaj. Scopul urmărit era de a înlătura la unii şomeri 

pasivitatea şi dezinteresul în căutarea unui loc de muncă în condiţiile în 

care România se confrunta cu o criză a forţei de muncă în perioada lunii 

februarie 2008. 
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 Domnii deputaţi Ioan Nelu Botiş şi Dan Mircea Popescu propun 

respingerea acestei propuneri legislative. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre supune plenului comisiei 

propunerea de respingere, care a fost acceptată cu majoritate de voturi, 

înregistrându-se 2 voturi împotrivă. 

 

 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea articolelor 

276 şi 277 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi 

completările ulterioare - Pl-x 507/2008

 Domnul Marius Lazăr – Secretar de Stat la Ministerul Muncii, Familiei 

şi Protecţiei Sociale a precizat că ministerul nu susţine această propunere 

legislativă. 

 Doamna Lidia Vlădescu – consultant, a precizat că propunerea 

legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

art.276 şi 277, în sensul înăspririi cadrului legal privind sancţiunile 

aplicabile în cazul utilizării muncii la negru de către unii angajatori. Astfel 

se propune dublarea cuantumului amenzilor pentru munca fără forme 

legale, eliminarea limitei superioare cumulate a acestora şi introducerea 

aspectelor referitoare la răspunderea penală, astfel încât angajatorii să 

cunoască implicaţiile contravenţionale şi penale ale utilizării „muncii la 

negru”. 

 De asemenea, precizează că această propunere legislativă a fost 

trimisă pentru dezbatere pe fond la 2 comisii, respectiv comisia noastră şi 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, acestea urmând a întocmi un 

raport comun, nefiind trimisă pentru avizare la alte comisii. 

 Domnii deputaţi Ioan Nelu Botiş şi Dan Mircea Popescu propun 

amânarea discutării acestei propuneri legislative cu o săptămână şi 

invitarea la dezbateri a iniţiatorilor. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre supune plenului comisiei 

amânarea discutării acestei propuneri legislative, cu o săptămână, 

propunere acceptată cu unanimitate de voturi. 
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 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.109/2005 privind 

instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionişti a artiştilor 

interpreţi sau executanţi din România  - Pl-x 508/2008. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a dat cuvântul doamnei Monica 

Rallu Curta – expert, care a informat comisia că pentru dezbaterea pe 

fond a acestei iniţiative este învestită, alături de comisia noastră, şi 

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă. De 

asemenea, precizează că mai sunt 2 proiecte de acte normative cu acelaşi 

obiect de reglementare, transmise pentru dezbateri celor două comisii, 

acestea fiind pe ordinea de zi de azi a Comisiei pentru cultură. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre propune plenului comisiei 

amânarea discutării acestei propuneri legislative, cu o săptămână, pentru 

a cunoaşte soluţia adoptată în cadrul Comisiei pentru cultură, propunere 

acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

 În ziua de 5 martie 2009, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 9.00 – 12.00, având pe ordinea 

de zi studiu individual asupra proiectelor aflate pe agenda de lucru a 

comisiei din săptămâna 9 – 13 martie 2009. 

 

 

  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Victor Paul Dobre    Kerekes Karoly 

 

 

 

 

 

 

Şef serviciu, 
Consilier Elena Mesaroş 

Întocmit, 
Expert Decebal Stănescu 
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