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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 17, 18 şi 19 mai 2011 

 

În ziua de 17 mai 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

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

de zi: 

1. Propunere legislativă pentru completarea Legii voluntariatului 

nr.195/2001 - Plx 565/2010 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 

republicată - Plx 697/2010 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii - Plx 777/2010 

4. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă 

nr.209/2008 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul 

public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale - Plx 788/2010. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Ioan Cindrea, 

vicepreşedinte al comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-na Carmen Manu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale 

- d-na Georgeta Jugănaru – director, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale. 
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Propunerea legislativă pentru completarea Legii voluntariatului 

nr.195/2001 - Plx 565/2010 a fost prezentată de către doamna Elena 

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

îl constituie completarea Legii voluntariatului nr. 195/2001, republicată, în 

sensul recunoaşterii perioadei de voluntariat, în anumite condiţii, ca 

vechime în muncă, respectiv vechime în specialitate. 

Domnia sa a precizat că dezbaterea pe fond a acestei iniţiative 

legislative revine atât comisiei noastre cât şi Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi. Membrii acestei comisii au dezbătut iniţiativa în 23 

noiembrie 2010, hotărând, cu unanimitate de voturi, respingerea iniţiativei 

legislative. Soluţia Comisiei juridice a fost transmisă comisiei printr-un 

raport preliminar. 

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

invitaţii. 

Doamna Carmen Manu, director în cadrul Ministerului Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale, a precizat că nu se susţine adoptarea acestei 

iniţiative legislative întrucât esenţa voluntariatului o reprezintă implicarea 

dezinteresată a persoanelor în desfăşurarea activităţilor de interes public. 

Prin adoptarea soluţiei propuse există riscul denaturării ideii de 

voluntariat, prin stabilirea unei recompense, respectiv vechime în muncă 

sau specialitate, ca urmare a activităţii desfăşurate.  

De asemenea, domnia sa a menţionat că activitatea de voluntariat 

nu poate fi asimilată cu activitatea desfăşurată în baza unui contract 

individual de muncă, în condiţiile în care contractul de voluntariat ia în 

considerare posibilitatea voluntarului de a-şi desfăşura activitatea în 

concordanţă cu disponibilitatea sa. Potrivit art.16 alin.(4) din Legea 

nr.53/2003 - Codul muncii, republicată, vechimea în muncă este o 

consecinţă a activităţii desfăşurate în temeiul unui contract individual de 

muncă, reprezentând un beneficiu al activităţii desfăşurate ca urmare a 

încheierii unui astfel de contract. 

Ţinând cont de cele expuse, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea soluţiei Comisiei juridice, de disciplină şi 
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imunităţi şi întocmirea unui raport comun de respingere a iniţiativei 

legislative. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

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

Plx 697/2010 a fost prezentată de către doamna Monica Rallu Curta, 

expert parlamentar, care a precizat că obiectul de reglementare se referă 

la modificarea şi completarea Legii nr.17/2000.  

Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Cindrea, a precizat că iniţiatorii 

au fost invitaţi la şedinţă, însă nu pot participa, domniile lor exprimându-şi 

dorinţa ca iniţiativa legislativă să fie amânată pentru a putea participa la 

dezbateri. 

Supusă votului, propunerea de amânare a fost acceptată de membrii 

comisiei cu unanimitate de voturi. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii - Plx 777/2010 a fost 

prezentată de către doamna Sorina Szabo, expert parlamentar, care a 

precizat că obiectul de reglementare îl reprezintă modificarea şi 

completarea Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, în 

sensul majorării cuantumului alocaţiei de stat pentru copiii în vârstă de 

peste 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copiilor cu handicap, de la 42 de lei, 

cât este în prezent, la 150 de lei. 

În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei cât şi 

invitaţii.  

Reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale au 

precizat că nu se susţine promovarea acestei iniţiative întrucât nu poate fi 

susţinută din punct de vedere financiar, având în vedere faptul că, pentru 

acordarea într-un an de zile a alocaţiei de stat pentru copii, în cuantumul 

propus, sunt necesare 4,7 miliarde lei. 

De asemenea, s-a precizat că propunerea de a nu mai fi luată în 

considerare suma reprezentând alocaţia de stat pentru copii în cazul 
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stabilirii altor drepturi ar conduce la reanalizarea acordării tuturor 

drepturilor de natura ajutorului social. 

Supusă votului, propunerea legislativă a fost respinsă, întrunind 

doar 4 voturi pentru şi restul împotrivă. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă 

nr.209/2008 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public 

de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale - Plx 788/2010 a fost 

prezentată de către doamna Elena Anghel, consilier parlamentar, care a 

precizat că obiectul de reglementare se referă la modificarea şi 

completarea Legii nr.19/2000, în vederea asigurării drepturilor de pensie 

pentru persoanele care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă 

încadrate în condiţii speciale sau deosebite potrivit legislaţiei în vigoare 

după data de 01 aprilie 2001. 

În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei cât şi 

invitaţii. 

Reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale au 

precizat că nu se susţine promovarea acestei iniţiative întrucât la 1 

ianuarie 2011 a intrat în vigoare Legea nr.263/2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice, lege prin care a fost abrogată Legea nr.19/2000. 

Ca urmare, iniţiativa legislativă a rămas fără obiect. 

 

În ziua de 18 mai 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

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

zi: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.303/2007 din 13/11/2007 pentru modificarea şi completarea Legii 

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

invalizilor şi văduvelor de război - Plx 790/2010 

2. 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 856/2010 
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3. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.44/1994 cu 

modificările şi completările ulterioare privind veteranii de război, 

precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război  

- Plx 98/2011 

4. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.118/2010 privind 

unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar  

- Plx 114/2011 

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii - PLx 182/2011 

6. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei 

nr.21 din 31 ianuarie 2007 privind instituţiile şi companiile de 

spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de 

impresariat artistic, aprobată cu modificări prin Legea nr.353/2007 - 

Plx 228/2011 

7. Propunere legislativă privind scutirea de la plata impozitului pe salariu 

pentru angajatorii care încadrează şomeri şi persoane în căutarea unui 

loc de muncă - Plx 231/2011 

8. Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii nr.571 privind 

Codul fiscal - Plx 232/2011. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Ioan Cindrea, 

vicepreşedinte al comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

• d-na Georgeta Jugănaru – director, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale 

• d-l lt.col. Florin Vasile, consilier juridic, Ministerul Apărării 

Naţionale 

• d-l Cornel Frimu – consilier, Ministerul Culturii şi Patrimoniului 

Naţional. 
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Referitor la primele 4 proiecte înscrise pe ordinea de zi, domnul 

preşedinte de şedinţă Ioan Cindrea a precizat că acestea au fost dezbătute 

în cadrul şedinţei din 11 mai a.c., votul fiind amânat din lipsa cvorumului. 

Membrii comisiei şi-au exprimat dorinţa ca cele patru proiecte să fie 

prezentate din nou, pentru a putea fi finalizate. 

 

Astfel, propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.303/2007 din 13/11/2007 pentru modificarea şi completarea Legii 

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

invalizilor şi văduvelor de război - Plx 790/2010 a fost prezentată de către 

doamna Monica Rallu Curta, expert parlamentar, care a precizat că 

obiectul de reglementare constă în modificarea art.16 lit.e) din Legea 

nr.44/1994, în sensul lărgirii bazei pentru care se acordă scutiri de la plata 

impozitelor şi taxelor locale pentru terenurile deţinute de veteranii de 

război şi văduvelor de război, în suprafaţă de până la 5 ha, indiferent de 

categoria de încadrare a respectivului teren. 

Reprezentanţii Guvernului au precizat că nu se susţine adoptarea 

acestei iniţiative legislative din următoarele considerente: 

• prin Legea nr.24/2010 a fost completat articolul 284 din Legea 

nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu alineatul (72), care prevede 

”scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale, precum şi de la plata 

impozitului corespunzător pentru terenurile arabile, fâneţe şi păduri în 

suprafaţă de până la 5 ha, se aplică pentru veteranii de război, 

văduvele de război şi văduvele veteranilor de război care nu s-au 

recăsătorit.” 

• iniţiatorul nu a avut în vedere dispoziţiile art.14 alin. (5) din Legea 

nr.273/2006 privind finanţele publice locale, potrivit cărora actele 

normative intrate în vigoare după aprobarea bugetelor locale, trebuie 

să conţină dispoziţii referitoare la modalitatea de asigurare a surselor 

de acoperire a diminuării veniturilor locale; 

• scutirea de la plata impozitului şi pentru alte categorii de terenuri decât 

cele prevăzute de alineatul (72) al art.284 din Legea nr. 571/2003 

determină diminuarea veniturilor bugetare locale. 
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În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul atât membrii comisiei cât şi 

invitaţii. În finalul discuţiilor s-a supus votului iniţiativa legislativă, însă a 

fost respinsă, întrunind 3 voturi pentru, o abţinere şi restul împotrivă. 

 

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 856/2010 a fost prezentată de către 

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

obiectul de reglementare se referă la completarea art.1 din Legea nr. 

44/1994, cu o nouă literă, lit.h), care include în rândul veteranilor de 

război copiii de trupă, înainte de împlinirea vârstei de 14 ani, precum şi 

modificarea art.10 în sensul includerii în calculul vechimii în muncă a 

perioadei în care participantul la război a deţinut calitatea de copil de 

trupă. 

În şedinţa anterioară, reprezentantul Ministerului Apărării Naţionale 

a precizat că din informaţiile obţinute de la Asociaţia Naţională a 

Veteranilor de Război, copiii de trupă care au însoţit unităţile de luptă pe 

front beneficiază de drepturile acordate veteranilor în temeiul Legii 

nr.44/1994. 

Potrivit punctului de vedere al Guvernului, adoptarea acestei 

iniţiative legislative ar determina influenţe financiare suplimentare, iar 

iniţiatorii nu au identificat sursele de finanţare necesare pentru acoperirea 

cheltuielilor în vederea aplicării măsurilor propuse. De asemenea, nu este 

reglementată modalitatea de dovedire a calităţii de copil de trupă, 

respectiv de dovedire a perioadei în care aceştia au însoţit unităţile 

militare. 

 În finalul dezbaterilor s-a supus votului iniţiativa legislativă, însă a 

fost respinsă, întrunind 2 voturi pentru, o abţinere şi restul împotrivă. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.44/1994 cu 

modificările şi completările ulterioare privind veteranii de război, precum şi 

unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război - Plx 98/2011 a fost 

prezentată de către doamna Monica Rallu Curta, expert parlamentar, care 
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a precizat că obiectul de reglementare se referă la modificarea art.16 lit.a) 

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

ale invalizilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările 

ulterioare, în sensul înlocuirii sintagmei „procurii autentificate” cu 

sintagma „legitimaţia de însoţitor, eliberată de Asociaţia Veteranilor de 

Război, legal constituită” ca document necesar utilizării tichetelor gratuite 

de călătorie de către soţ/soţie sau alte persoane mandatate de titulari să 

le reprezinte interesele. 

Domnul deputat Samoil Vîlcu, în calitate de iniţiator, a precizat că 

deşi în şedinţa anterioară a spus că nu mai susţine adoptarea iniţiativei 

legislative, în urma unor discuţii avute recent cu reprezentanţii asociaţiilor 

veteranilor de război, îşi menţine iniţiativa legislativă, susţinând-o în 

continuare.  

În cadrul discuţiilor, domnul deputat Ioan Cindrea a formulat unele 

amendamente de tehnică legislativă, însuşite de iniţiator şi de membrii 

comisiei. 

În finalul dezbaterilor, propunerea legislativă a fost supusă votului, 

fiind adoptată de membrii comisiei cu majoritate de voturi (3 voturi 

împotrivă şi o abţinere). Amendamentele se regăsesc în raportul comisiei. 

 

Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.118/2010 privind 

unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar - Plx 

114/2011 a fost prezentată de către doamna Lidia Vlădescu, consultant 

parlamentar, care a precizat că iniţiativa legislativă are ca obiect de 

reglementare completarea Legii nr.118/2010 privind unele măsuri 

necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificările şi 

completările ulterioare, urmărind ca personalului încadrat în instituţiile 

publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională să nu îi fie 

diminuat cu 25% cuantumul brut al salariilor/soldelor/indemnizaţiilor 

lunare de încadrare, inclusiv sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale, 

precum şi alte drepturi în lei sau valută, pe perioada participării la 

misiunile prevăzute la art.2 lit.a)-d) din Legea nr.42/2004 privind 

participarea forţelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român, 
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cu modificările ulterioare, respectiv misiunile de apărare colectivă, 

misiunile în sprijinul păcii, misiunile de asistenţă umanitară şi misiunile de 

tip coaliţie, potrivit obligaţiilor asumate de România prin tratate, acorduri 

şi alte înţelegi internaţionale la care este parte. 

De asemenea, a precizat că dezbaterea pe fond a acestei propuneri 

legislative revine atât Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cât şi 

Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. Membrii 

acestei comisii au hotărât, în şedinţa din 5 aprilie 2011, respingerea 

propunerii legislative. Soluţia adoptată a fost transmisă comisiei noastre 

printr-un raport preliminar.

În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei cât şi 

invitaţii. S-a propus respingerea iniţiativei legislative întrucât, potrivit 

art.16 alin.(1) din Legea nr.118/2010, prevederile art.1, referitoare la 

diminuarea salarială, au avut caracter temporar, aplicându-se până la data 

de 31 decembrie 2010. În acest context iniţiativa legislativă a rămas fără 

obiect. 

 Supusă votului, propunerea de respingere a fost acceptată de 

membrii comisiei noastre cu unanimitate de voturi, urmând a fi întocmit 

raportul comun de respingere a iniţiativei legislative. 

 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - PLx 182/2011 a fost 

prezentat de către domnul Decebal Stănescu, expert parlamentar, care a 

precizat că proiectul a fost discutat în două şedinţe anterioare ale comisiei, 

fiind amânat întrucât nu există un punct de vedere al Guvernului. 

În cadrul discuţiilor s-a propus acordarea unui aviz favorabil. Supusă 

votului, propunerea a fost acceptată de membrii comisiei cu unanimitate 

de voturi. 

 

Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei 

nr.21 din 31 ianuarie 2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole 

sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, 

aprobată cu modificări prin Legea nr.353/2007 - Plx 228/2011 a fost 
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prezentată de către domnul Decebal Stănescu, expert parlamentar, care a 

precizat că obiectul de reglementare îl constituie amendarea Ordonanţei 

Guvernului nr.21 /2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau 

concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, astfel:  

- modificarea  alin.(2) al art.19 referitoare la rolul deliberativ al 

consiliului artistic; 

- introducerea, la articolul 19, a unui alineat nou, alin.(4), cu 

privire la obligativitatea respectării hotărârilor consiliilor precum 

şi a contractului de muncă. 

În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei cât şi 

invitaţii. Supusă votului, propunerea legislativă a fost avizată favorabil, cu 

majoritate de voturi (un vot împotrivă şi 2 abţineri). 

 

Propunerea legislativă privind scutirea de la plata impozitului pe 

salariu pentru angajatorii care încadrează şomeri şi persoane în căutarea 

unui loc de muncă - Plx 231/2011 a fost prezentată de către domnul 

Decebal Stănescu, expert parlamentar, care a precizat că obiectul de 

reglementare îl constituie scutirea de la plata impozitului pe salariu pentru 

angajatorii care încadrează şomeri şi persoane în căutarea unui loc de 

muncă. Valoarea salariului pentru care nu se va plăti impozitul datorat de 

angajator va fi cuantumul salariului minim pe economie. 

În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei cât şi 

invitaţii. Supusă votului, propunerea legislativă a întrunit 2 voturi pentru, 

o abţinere şi restul împotrivă, urmând a se întocmi un aviz negativ. 

 

Propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii nr.571 

privind Codul fiscal - Plx 232/2011 a fost prezentată de către doamna 

Monica Rallu Curta, expert parlamentar, care a precizat că obiectul de 

reglementare îl constituie modificarea art.69 din Codul fiscal, în sensul 

majorării plafonului lunar neimpozabil pentru veniturile din pensii de la 

1000 lei la 1500 lei. 
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În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei cât şi 

invitaţii. Supusă votului, propunerea legislativă a întrunit 3 voturi pentru şi 

restul împotrivă, urmând a se întocmi un aviz negativ. 

 

În ziua de 19 mai 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 9.30, având pe ordinea de zi 

studiu individual asupra proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (27), în zilele de 17, 18 şi 

19 mai 2011 au absentat domnul deputat Victor Paul Dobre (grup 

parlamentar PNL), doamna deputat Claudia Boghicevici (grup parlamentar 

PD-L), domnul deputat Kerekes Karoly (grup parlamentar UDMR), domnul 

deputat Dan Mircea Popescu (grup parlamentar PSD) – delegaţie. De 

asemenea, au lipsit domnul deputat Ioan Narcis Chisăliţă (grup 

parlamentar PSD) şi domnul deputat Răzvan Ţurea (grupul parlamentarilor 

independenţi).  

Au fost prezenţi următorii deputaţi:  Ioan Cindrea – vicepreşedinte, 

Adrian Solomon – secretar, Nicolae Bănicioiu, Daniel Ionuţ Bărbulescu, 

Ioan-Nelu Botiş, Mariana Câmpeanu, Dorel Covaci, Ileana Cristina 

Dumitrache, Florian Daniel Geantă, Cornel Ghiţă, Ludovic Orban, Pál 

Árpád, Cristina-Ancuţa Pocora, Cosmin Mihai Popescu, Vasile-Silviu 

Prigoană, Nini Săpunaru, Marian Sârbu, Aurelia Vasile, Gelu Vişan, Samoil 

Vîlcu, Iulian Vladu. 

 

  VICEPREŞEDINTE,   SECRETAR, 
Ioan Cindrea     Adrian Solomon 

 

 

 

 

Întocmit, 
Consultant parlamentar Lidia Ana Vlădescu 
 

 
11/11 


		2011-06-15T15:40:31+0300
	Lidia G. Vladescu




