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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 9, 10 şi 11 martie 2010 

 

 

În ziua de 9 martie 2010, membrii Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială au avut pe ordinea de zi studiu individual asupra 

proiectelor aflate pe ordinea de zi a comisiei din 10 martie 2010. Începând 

cu ora 15.00, membrii comisiei au participat la o dezbatere publică 

organizată de Senatul României, unde s-a discutat despre problemele 

esenţiale pe care le ridică noile reglementări privind sistemul public de 

pensii. La dezbatere au participat reprezentanţi ai asociaţiilor de 

pensionari, ai confederaţiilor sindicale, ai patronatelor şi reprezentanţi ai 

Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 

 

În ziua de 10 martie 2010, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 10.00, 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. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(6) al art.78 din Legea 

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

sociale - Plx 462/2009 

3. Proiect de Lege privind protecţia minorilor ai căror părinţi sunt plecaţi la 

muncă în străinătate - PLx 374/2009 
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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 Legii nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - Plx 

606/2009 

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap - Plx 655/2009 

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

nr.69/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii - PLx 495/2009. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-na Mariana Nedelcu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale  

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

Protecţiei Sociale  

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

Publice 

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

- d-l Andrei Kiraly – Secretar de Stat, Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului 

- d-l Marius Martinescu – Secretar de Stat, Ministerul Administraţiei şi 

Internelor 

- d-l Cristian Alexe – preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 

Familiei şi Drepturilor Copilului 

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

Handicap 

- d-na Anca Ilie – şef serviciu, Autoritatea Naţională pentru Persoane cu 

Handicap. 
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 Dezbaterile asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor 

vârstnice - PLx 453/2009 au fost amânate, la cererea iniţiatorului. Supusă 

votului, propunerea de amânare a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(6) al art.78 din 

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

asigurări sociale - Plx 462/2009, a fost prezentată de către doamna Elena 

Anghel, consilier parlamentar, care a precizat că obiectul de reglementare 

se referă la modificarea alin.(6) al art.78 din Legea nr.19/2000 privind 

sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare, modificare prin care se preconizează 

creşterea punctajului anual al asiguratului, pentru stagiul potenţial, de la 

0,75 puncte la 0,90 puncte pentru gradul I de invaliditate, respectiv 

pentru cei cu handicap grav. 

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

invitaţii. În cursul dezbaterilor s-a propus respingerea iniţiativei 

legislative. Cu 15 voturi pentru şi 4 abţineri propunerea de respingere a 

fost acceptată, întrucât se află în procedură parlamentară noul proiect de 

Lege privind sistemul unitar de pensii publice, urmând ca soluţia propusă 

de iniţiatori să fie pusă în discuţie la dezbaterea acestui proiect de lege. 

 

 Proiectul de Lege privind protecţia minorilor ai căror părinţi sunt 

plecaţi la muncă în străinătate - PLx 374/2009, a fost prezentat de către 

doamna Adriana Breazu, expert parlamentar, care a precizat că proiectul 

de Lege are ca obiect de reglementare protecţia minorilor ai căror părinţi 

sunt plecaţi la muncă în străinătate, urmărind crearea unui cadru normativ 

care să asigure o mai bună monitorizare a tuturor copiilor neglijaţi, o 

strânsă colaborare a organelor centrale de stat care se ocupă de acţiunile 

de ocrotire şi promovare a intereselor copilului, implementarea unor 

programe de formare a personalului asupra nevoilor copiilor ai căror 

părinţi sunt plecaţi temporar, precum şi realizarea unor campanii de 

informare şi în acelaşi timp de conştientizare cu privire la efectele 

migraţiei părinţilor asupra copiilor. 
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 De asemenea, domnia sa a precizat că au fost sesizate cu 

dezbaterea pe fond a acestui proiect de lege două comisii, respectiv 

comisia noastră şi Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic, comisie care ne-a transmis un raport 

preliminar de adoptare cu amendamente. 

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

invitaţii. Domnul deputat Kerekes Karoly a solicitat prezenţa la dezbateri şi 

a reprezentanţilor Ministerului Justiţiei, având în vedere unele probleme 

pe care le ridică aplicarea acestui proiect de lege. De asemenea, domnia 

sa a propus să se solicite un punct de vedere oficial al noului Guvern, 

ţinând cont că în prezent Guvernul are o altă structură faţă de momentul 

elaborării punctului de vedere aflat la dosar. În consecinţă, domnia sa 

propune amânarea dezbaterilor. 

 Domnul deputat Adrian Solomon solicită ca la dezbateri să fie 

prezent şi iniţiatorul. 

 Supusă votului, propunerea de amânare a fost acceptată cu 

unanimitate de voturi. 

  

 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.69/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii – PLx 495/2009 a fost prezentat de 

către doamna Sorina Szabo, expert parlamentar. Domnia sa a precizat că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 

completările ulterioare, în sensul modificării condiţiilor pentru ocuparea 

funcţiei de manager al spitalului, a completării cauzelor pentru încetarea 

contractului de management şi a introducerii posibilităţii pentru managerii 

spitalelor, care au pregătire medicală, de a desfăşura şi activităţi 

medicale. 

 De asemenea, a precizat că au fost sesizate cu dezbaterea pe fond a 

acestui proiect de lege două comisii, respectiv comisia noastră şi Comisia 

pentru sănătate şi familie. 

 În cadrul Comisiei pentru sănătate şi familie proiectul de lege a fost 

adoptat cu amendamente, care au fost transmise comisiei noastre într-un 

raport preliminar. 
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 În cadrul discuţiilor pe articole, a fost propus un amendament care a 

fost respins.  

 Supus votului, cu amendamentele formulate de Comisia pentru 

sănătate şi familie, proiectul de lege a fost aprobat cu majoritate de voturi 

(3 voturi împotrivă şi o abţinere). Atât amendamentele admise, cât şi cele 

respinse se regăsesc în raportul comisiilor. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - Plx 

561/2009 a fost prezentat de către doamna deputat Cristina Pocora, în 

calitate de iniţiator. 

 În cadrul discuţiilor generale au luat cuvântul atât membrii comisiei, 

cât şi invitaţii.  

 Domnul deputat Silviu Prigoană a propus conexarea acestui proiect 

de act normativ cu proiectul aflat la punctul următor pe ordinea de zi, 

întrucât au acelaşi obiect de reglementare.  

 Domnii deputaţi Ioan-Nelu Botiş şi Cornel Ghiţă au propus amânarea 

discuţiilor pentru a negocia textul cu reprezentanţii Guvernului şi a găsi o 

soluţie legislativă aplicabilă.  

 Domnul deputat Ioan Cindrea a precizat că proiectele se amână de 

un an de zile şi că ar trebui totuşi finalizate. Astfel, domnia sa propune 

dezbaterea pe articole. 

 Supusă votului, propunerea de amânare a fost respinsă cu 

majoritate de voturi, înregistrându-se 6 voturi împotriva amânării. 

 Dezbaterile au fost sistate şi şedinţa suspendată, din lipsa 

cvorumului, întrucât membrii PD-L au părăsit sala de şedinţă. 

 

 În ziua de 11 martie 2010, Comisia pentru muncă şi protecţie 

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

de zi studiu individual. A fost stabilită ordinea de zi a comisiei pentru 

perioada 16 - 18 martie a.c., fiind distribuite domnilor deputaţi tabele 

comparative la proiectele aflate pe ordinea de zi. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (20), în zilele de 9 şi 11 

martie 2010 a absentat domnul deputat Florian-Daniel Geantă (grup 

parlamentar PD-L) – delegaţie. 
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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, Ioan Damian, Cristina Elena Dobre, Cornel 

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

Silviu Prigoană, Nini Săpunaru, Marian Sârbu, Iulian Vladu – membri. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (20), în ziua de 10 martie 

2010 au absentat domnul deputat Florian-Daniel Geantă (grup 

parlamentar PD-L), doamna deputat Claudia Boghicevici (grup 

parlamentar PD-L) şi domnul deputat Ludovic Orban (grup parlamentar 

PNL).  

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

Deputaţilor, republicat, în locul doamnei deputat Claudia Boghicevici a 

participat domnul deputat Petru Movilă, în locul domnului deputat Florian-

Daniel Geantă a participat domnul deputat Gelu Vişan, iar în locul 

domnului deputat Ludovic Orban a participat doamna deputat Lucia Ana 

Varga. 

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, Ioan Narcis Chisăliţă, 

Dorel Covaci, Ioan Damian, Cristina Elena Dobre, Cornel Ghiţă, Cristina-

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

Marian Sârbu, Iulian Vladu, Petru Movilă, Gelu Vişan şi Lucia Ana Varga. 

 

  

  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Victor Paul Dobre    Adrian Solomon 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Şef serviciu,  
Consilier parlamentar Elena Mesaroş 

 Întocmit, 
 Consultant parlamentar Lidia Ana Vlădescu 
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