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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL 

al şedinţelor Comisiei din 8, 9 şi 10 iunie 2010 

 

 

În ziua de 8 iunie 2010, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

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

de zi: 

1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2000 

privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice - PLx 453/2009  

2. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 

nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate 

de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 martie 

1945 din motive etnice - PLx 457/2009 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în 

vederea creşterii copilului - Plx 459/2009  

4. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - Plx 

561/2009 

5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale 

invalizilor şi văduvelor de război - Plx 149/2010 

6. Propunere legislativă privind Programul de solidaritate socială în 

favoarea pensionarilor cu venituri reduse - Plx 198/2010 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=10925
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=10971


7. Propunere legislativă privind sistemul unitar de pensii publice - Plx 

249/2010 

8. Propunere legislativă privind unele măsuri pentru asigurarea spaţiilor 

necesare desfăşurării activităţii confederaţiilor sindicale reprezentative 

la nivel naţional - Plx 285/2010 

9. Proiect de Lege privind holdingurile - PLx 305/2010 

10. Proiect de Lege pentru completarea art.14 din Legea educaţiei fizice şi 

sportului nr.69/2000 - PLx 306/2010. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Dumitru Cornoiu - Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale  

- d-na Doina Pârcălabu – preşedintele Casei Naţionale de Pensii şi Alte 

Drepturi de Asigurări Sociale 

- d-l Cristian Alexe – preşedintele Autorităţii Naţionale pentru 

Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului 

- d-na Ioana Leşe – preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoane 

cu Handicap 

- d-na Lăcrămioara Corcheş - director, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale 

- d-na Gabriela Mateescu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale 

- d-na Mihaela Grecu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale 

- d-l Gheorghe Marinescu - şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice 

- d-na Adelina Ştefan – consilier, Ministerul Finanţelor Publice. 

 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice - PLx 

453/2009 a fost prezentat de către doamna Adriana Breazu, expert 
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http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=10534
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=10534
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=10562
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=10641
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11070


parlamentar, care a precizat că proiectul a fost discutat anterior în cadrul 

comisiei, întocmindu-se un raport de adoptare cu amendamente. În 

şedinţa plenului Camerei Deputaţilor din 27 mai 2010 s-a hotărât 

retrimiterea la comisie, în vederea întocmirii unui nou raport. 

Domnia sa a menţionat că proiectul de lege are ca obiect de 

reglementare modificarea şi completarea Legii nr.17/2000, în scopul 

asigurării angajării, de către consiliile locale, de personal de îngrijire la 

domiciliu a persoanelor vârstnice, precum şi stabilirea nivelului de 

salarizare pentru acest personal şi a surselor de finanţare a acestor salarii. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul atât membrii comisiei cât şi 

reprezentanţii ministerelor. În urma finalizării dezbaterilor, s-a propus 

respingerea proiectului de lege. Cu 6 voturi pentru şi 5 voturi împotrivă, 

membrii comisiei au hotărât respingerea proiectului de lege. Motivele 

respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 

nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de 

către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 martie 1945 din 

motive etnice - PLx 457/2009 a fost prezentat de către doamna Monica 

Rallu Curta, expert parlamentar, care a precizat că proiectul a fost discutat 

anterior în cadrul comisiei, întocmindu-se un raport de adoptare cu 

amendamente şi două rapoarte suplimentare, de menţinere a soluţiei 

iniţiale. În şedinţa plenului Camerei Deputaţilor din 12 mai 2010 s-a 

hotărât retrimiterea la comisie, în vederea întocmirii unui nou raport. 

Domnia sa a menţionat că proiectul de lege are ca obiect de 

reglementare modificarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 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, în sensul majorării cuantumului 

indemnizaţiilor acordate beneficiarilor acestui act normativ, de la 100 lei la 

200 lei. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul atât membrii comisiei cât şi 

reprezentanţii ministerelor. În urma finalizării dezbaterilor, s-a propus 

respingerea proiectului de lege. Cu 6 voturi pentru şi 5 voturi împotrivă, 
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membrii comisiei au hotărât respingerea proiectului de lege. Motivele 

respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de Urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în 

vederea creşterii copilului - Plx 459/2009 a fost prezentată de către 

doamna Sorina Szabo, expert parlamentar, care a precizat că iniţiativa 

legislativă a fost discutată anterior în cadrul comisiei, întocmindu-se un 

raport de adoptare cu amendamente şi un raport suplimentar, de 

menţinere a soluţiei iniţiale. În şedinţa plenului Camerei Deputaţilor din 11 

mai 2010 s-a hotărât retrimiterea la comisie, în vederea întocmirii unui 

nou raport. 

Domnia sa a precizat că propunerea legislativă are ca obiect de 

reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.148/2005, în sensul acordării concediului şi a indemnizaţiei 

pentru creşterea copilului, precum şi a stimulentului lunar, pentru fiecare 

copil aflat în îngrijirea părinţilor fireşti, sau după caz, în îngrijirea 

persoanelor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de ordonanţă pentru 

acordarea acestor drepturi, pentru toţi copiii şi nu doar pentru primii treci 

copii sau pentru copiii proveniţi din primele trei naşteri. 

 În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul atât membrii comisiei cât şi 

reprezentanţii ministerelor. S-a propus respingerea iniţiativei legislative. 

În momentul supunerii la vot a acestei propuneri, o parte a membrilor 

comisiei au părăsit sala de şedinţă. Întrucât nu a mai fost întrunit 

cvorumul necesar, şedinţa a fost suspendată, urmând ca dezbaterile 

asupra proiectele aflate pe ordinea de zi, rămase nediscutate, să fie 

reluate în şedinţa următoare a comisiei.  

 

 

 

În ziua de 9 iunie 2010, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 14.00, având pe ordinea de zi 

proiectele amânate în şedinţa anterioară. 
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 Lucrările au fost conduse de către domnul Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - Plx 

561/2009 a fost prezentată de către doamna Elena Mesaroş, consilier 

parlamentar. Domnia sa a precizat că proiectul a fost trimis pentru 

dezbatere pe fond şi Comisiei pentru sănătate şi familie, alături de care 

trebuie să întocmim un raport comun. 

În cursul dezbaterilor s-a propus amânarea discuţiilor pentru a 

participa la dezbateri şi reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale 

invalizilor şi văduvelor de război - Plx 149/2010 a fost prezentată de către 

doamna Monica Rallu Curta, expert parlamentar. Domnia sa a precizat că 

proiectul a fost trimis pentru dezbatere pe fond şi Comisiei pentru buget, 

finanţe şi bănci, alături de care trebuie să întocmim un raport comun.  

În cursul dezbaterilor s-a propus amânarea discuţiilor pentru a 

participa la dezbateri şi reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale. 

 

Asupra celorlalte proiecte aflate pe ordinea de zi au avut loc doar 

dezbateri generale, urmând ca dezbaterea pe articole şi votul final să fie 

continuate în şedinţa următoare a comisiei. 

 

În ziua de 10 iunie 2010, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 10.00, având pe ordinea de zi 

studiu invidual asupra proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei. 
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http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=10925


  

Din numărul total al membrilor comisiei (19), în ziua de 8 iunie 2010 

a absentat doamna deputat Cristina Elena Dobre (grup parlamentar PD-L). 

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

Deputaţilor, republicat, în locul doamnei deputat Cristina Elena Dobre  a 

participat domnul deputat Iustin Arghir Cionca. 

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

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

Kerekes Károly – secretari, Maria Eugenia Barna, Claudia Boghicevici, Ioan 

Narcis Chisăliţă, Dorel Covaci, Florian-Daniel Geantă, Cornel Ghiţă, 

Ludovic Orban, Cristina-Ancuţa Pocora, Dan-Mircea Popescu, Vasile Silviu 

Prigoană, Nini Săpunaru, Marian Sârbu, Iulian Vladu, Iustin Arghir Cionca. 

 
Din numărul total al membrilor comisiei (19), în zilele de 9 şi 10 

iunie 2010 au participat la lucrări toţi membrii comisiei: 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, Cristina Elena Dobre, 

Florian-Daniel Geantă, Cornel Ghiţă, Ludovic Orban, Cristina-Ancuţa 

Pocora, Dan-Mircea Popescu, Vasile Silviu Prigoană, Nini Săpunaru, Marian 

Sârbu, Iulian Vladu – membri. 

 
 
  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

Victor Paul Dobre    Adrian Solomon 
 

 

 

 

Şef serviciu,  
Consilier parlamentar Elena Mesaroş 

 Întocmit, 
 Consultant parlamentar Lidia Ana Vlădescu 
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