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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 28, 29 şi 30 aprilie 2009 

 

 

În zilele de 28-30 aprilie 2009, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

1. Informare privind stadiul unor rapoarte din 2007, comune cu Comisia 

pentru sănătate şi familie (PLx 610/2007, Plx 619/2007 şi Plx 

668/2007) 

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

nr.86/2008 pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – PLx 662/2008 

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

nr.223/2008 privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli 

bugetare - PLx 194/2009 

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

nr.226/2008 privind unele măsuri financiar-bugetare - PLx 211/2009 

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

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

6. Propunere legislativă privind asigurarea stagiului de practică 

universitară - Plx 208/2009. 

 

 



Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

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

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

Protecţiei Sociale 

 d-na Iustina Radu - vicepreşedinte, Autoritatea Naţională pentru 

Persoanele cu Handicap 

 d-na Luminiţa Gheorghiu – preşedinte, Liga pentru promovarea şi 

apărarea drepturilor persoanelor cu handicap din România. 

 d-l Gheorghe Gherghina - Secretar de Stat, Ministerul Finanţelor 

Publice 

 d-l Florea Cojoc - şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice 

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

 d-l Preda Nedelcu - preşedinte, Federaţia Sindicatelor Pensionarilor din 

România 

 d-l Viorel Copil - secretar general, Federaţia Sindicatelor Pensionarilor 

din România 

 d-na Laurenţia Istan - preşedinte, Alianţa Pensionarilor din România 

 d-l Dumitru Cojanu - preşedinte, Federaţia Naţională a Pensionarilor din 

România 

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

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

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

Inovării. 

 

 Dezbaterile au început cu o informare privind stadiul unor rapoarte 

din 2007, comune cu Comisia pentru sănătate şi familie. Informarea a fost 

făcută de către doamna Monica Rallu Curta, expert parlamentar, care a 

precizat că proiectele au fost transmise celor două comisii în anul 2007, 

prin adresele nr. PLx 610 şi Plx 619 din 24 septembrie 2007, respectiv Plx 

668 din 8 octombrie 2007. 
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 Iniţiativele legislative au ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. 

Membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au dezbătut toate cele 

proiecte în cursul anului 2007, iar membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie le-au dezbătut în şedinţa din 15 aprilie 2009. 

 Comisia pentru sănătate şi familie a întocmit un raport preliminar de 

respingere, pentru toate cele trei proiecte de acte normative. Supusă 

votului, soluţia de respingere a fost acceptată şi de membrii Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială, cu unanimitate de voturi. 

Motivele respingerii se regăsesc în rapoartele comune întocmite de 

cele două comisii. 

 
 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.86/2008 pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – PLx 

662/2008 a fost prezentat de către doamna Sorina Szabo, expert 

parlamentar. 

 Proiectul de lege a fost trimis pentru dezbatere pe fond Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru sănătate şi familie. 

 În cursul dezbaterilor au fost propuse 2 amendamente care, supuse 

votului, au fost acceptate de membrii comisiei. Amendamentele acceptate 

şi motivarea acestora se regăsesc în raportul comun. 

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

fiind acceptat cu 16 voturi pentru şi o abţinere. 

 

 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.223/2008 privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli 

bugetare - PLx 194/2009 a fost prezentat de către doamna Monica Rallu 

Curta, expert parlamentar, care a precizat că proiectul de lege a fost 

trimis pentru dezbatere pe fond Comisiei pentru muncă şi protecţie socială 

şi Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 

 S-a mai precizat că membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 

au hotărât în şedinţa din 22 aprilie 2009, cu majoritate de voturi, 

aprobarea proiectului de lege în forma prezentată. În cursul dezbaterilor în 
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cadrul acestei comisii au fost formulate amendamente care, supuse 

votului, au fost respinse. 

 În cursul dezbaterilor pe articole au fost formulate 5 amendamente. 

Supuse votului, acestea au fost respinse de membrii comisiei. 

 În finalul discuţiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 13 voturi 

pentru şi 4 voturi împotrivă, aprobarea proiectului de lege în forma 

prezentată. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a reamintit că se impune un 

amendament de tehnică legislativă, întrucât unele prevederi din ordonanţa 

de urgenţă supusă dezbaterilor au fost modificate prin Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.34/2009, care a fost aprobată de Parlament în 

şedinţa din 28 aprilie 2009. Ca atare, este necesară completarea 

articolului unic cu sintagma „cu modificările ulterioare”. Propunerea a fost 

acceptată cu unanimitate de voturi. 

 Atât amendamentul admis cât şi amendamentele respinse se 

regăsesc în raportul comun al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 

 

 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.226/2008 privind unele măsuri financiar-bugetare - PLx 

211/2009 a fost prezentat de către doamna Adriana Breazu, expert 

parlamentar, care a precizat că proiectul de lege a fost trimis pentru 

dezbatere pe fond Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei 

pentru buget, finanţe şi bănci. 

 Proiectul de lege are ca obiect reglementarea unor măsuri financiar-

bugetare care să diminueze efortul bugetar în anul 2009, pentru anumite 

categorii de cheltuieli. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a menţionat că la dezbateri 

sunt prezenţi, pe lângă reprezentanţii ministerelor, şi reprezentanţi ai 

federaţiilor de pensionari. 

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

invitaţii. Reprezentanţii federaţiilor de pensionari şi-au exprimat 

nemulţumirea faţă de diminuarea valorii punctului de pensie.  
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 În cadrul dezbaterilor pe articole au fost formulate amendamente, 

care, supuse votului, au fost respinse.  

 Proiectul de lege a fost supus votului, fiind acceptat cu 13 voturi 

pentru şi 4 voturi împotrivă. Amendamentele respinse se regăsesc în 

raportul comisiilor. 

 

 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă – PLx 

214/2009 a fost prezentat de către domnul Corneliu Popovici, Secretar de 

Stat în cadrul Ministerului Turismului. 

 În cadrul şedinţei au avut loc discuţii generale. S-a precizat că 

obiectul de reglementare îl reprezintă acordarea de tichete de vacanţă. 

Acestea vor fi suportate integral de angajator, iar sumele corespunzătoare 

acestora vor fi deductibile la calculul impozitului pe profit, în limita a 6 

salarii minime pe economie garantate, pentru fiecare angajat, pe an 

calendaristic. Pentru salariat, tichetele de vacanţă sunt scutite de plata 

impozitului pe venit şi a asigurărilor sociale aferente. Tichetele de vacanţă 

pot fi acordate de angajator, acesta nefiind obligat ci doar stimulat  să le 

includă în pachetul salarial. 

 După această prezentare, s-a propus ca dezbaterea pe articole să 

aibă loc în şedinţa comisiei de săptămâna viitoare, iar la dezbateri să fie 

invitaţi secretarii de stat din Ministerul Turismului şi Ministerul Finanţelor 

Publice. De asemenea, s-a menţionat că au fost depuse amendamente de 

către domnii deputaţi Victor Paul Dobre şi Cristian Burlacu. 

 Propunerea de amânare a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă privind asigurarea stagiului de practică 

universitară - Plx 208/2009 a fost prezentată de către domnul deputat 

Florian Daniel Geantă, în calitate de iniţiator.  

 Domnia sa a precizat că iniţiatorii au depus la Biroul Permanent al 

Camerei Deputaţilor o solicitare de retragere a acestei iniţiative legislative 

din procedura parlamentară. Solicitarea a fost aprobată în şedinţa Biroului 

Permanent din 29 aprilie 2009.  
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 Având în vedere cele prezentate, domnul preşedinte Victor Paul 

Dobre precizează că, potrivit procedurii, această propunere legislativă este 

clasată prin retragere de către iniţiatori, nemaivând loc dezbateri asupra 

ei. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (19), în zilele de 28 şi 29 

aprilie 2009 au absentat domnul deputat Marian Sârbu (grup 

parlamentar PSD) – ministru şi domnul deputat Kerekes Károly (grup 

parlamentar UDMR) – delegaţie, fiind prezenţi: Victor Paul Dobre – 

preşedinte, Ioan-Nelu Botiş şi Ioan Cindrea – vicepreşedinţi, Adrian 

Solomon – secretar, 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 şi Iulian Vladu – membri. 

  

Din numărul total al membrilor comisiei (19), în ziua de 30 aprilie 

2009 a absentat domnul deputat Marian Sârbu (grup parlamentar PSD) – 

ministru, fiind prezenţi: 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 şi Iulian Vladu – membri. 

 
 
  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

Victor Paul Dobre    Kerekes Károly 

 

 

 

 

Şef serviciu,  
Consilier parlamentar Elena MESAROŞ 

 Întocmit, 
 Consultant parlamentar Lidia VLĂDESCU 
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