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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 24, 25 şi 26 martie 2009 

 

 

În ziua de 24 martie 2009, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 14.00 – 18.00, având 

următoarea ordine de zi: 

FOND 

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

nr.170/2008 pentru modificarea Legii nr.51/1993 privind acordarea 

unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru 

considerente politice în perioada anilor 1945-1952, precum şi pentru 

modificarea art.213 alin.(1) lit.c) din Legea nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii - PLx 145/2009 

2. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.192/2008 privind aprobarea unor măsuri de relaxare 

fiscală în vederea creşterii economice şi a numărului locurilor de 

muncă - PLx 147/2009 

3. Propunere legislativă privind persoanele care au avut de suferit în 

urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 

1987 - PLx 510/2008 

4. Propunere legislativă privind instituirea celei de-a 13-a pensii - PLx 

84/2009 

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

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea 

familiei în vederea creşterii copilului - PLx 89/2009 



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

nr.1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din 

sectorul bugetar - PLx 157/2009 

7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2009 

privind aprobarea unor măsuri economico-financiare şi organizatorice 

pentru desfăşurarea activităţii unităţilor sanitare în cadrul procesului 

de reformă şi operaţionalizare - PLx 160/2009 

 

AVIZARE 

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

nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe 

exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile 

administraţiei publice locale - PLx 137/2009 

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

nr.197/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

din domeniul sănătăţii - PLx 139/2009 

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

nr.203/2008 pentru modificarea art.13¹ din Legea recunoştinţei faţă 

de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei 

române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au 

jertfit viaţa sau care au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti 

anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr.341/2004 - PLx 

148/2009 

11. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.219/2008 privind prorogarea termenelor de aplicare a 

dispoziţiilor art.III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.135/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la 

nivelul unor operatori economici - PLx 151/2009 

12. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.124/2008 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 

nr.62/1999 privind înfiinţarea Unităţii Executive pentru Finanţarea 

Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare - PLx 

155/2009 

13. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.678/2001 

privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane - PLx 

158/2009 

14. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2009 

privind înfiinţarea Agenţiei de Credite pentru Studenţii din Instituţiile 
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de Învăţământ Superior de Stat şi Particular Acreditate - PLx 

159/2009 

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

nr.196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a 

proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, 

pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică - PLx 

168/2009 

16. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.225/2008 privind plata unor sume prevăzute în titluri 

executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului 

din sistemul justiţiei - PLx 173/2009 

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

nr.17/2009 privind desfiinţarea Cancelariei Primului-Ministru şi 

stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al 

Guvernului - PLx 185/2009 

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

nr.135/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la 

nivelul unor operatori economici - PLx 180/2009 

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

nr.229/2008 privind măsuri pentru reducerea unor cheltuieli la nivelul 

administraţiei publice - PLx 181/2009 

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

nr.222/2008 pentru modificarea art.3¹ alin.(1) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare 

la nivelul unor operatori economici şi unele măsuri referitoare la 

remunerarea conducătorilor şi adjuncţilor conducătorilor autorităţilor şi 

instituţiilor publice centrale şi locale - PLx 175/2009 

21. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.35/1990 privind Statutul personalului aeronautic din aviaţia militară 

a României - PLx 134/2009. 

 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Victor Paul 

Dobre, preşedintele comisiei. 

 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

 
3/22 



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

Protecţiei Sociale  

 d-l Ion Gibescu – şef serviciu, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale  

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

Protecţiei Sociale  

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

 d-l Virgil Ojog - Secretar de Stat, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor 

Cetăţeneşti 

 d-l Dragoş Panaitescu – consilier, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor 

Cetăţeneşti 

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

 d-na Valeria Nistor – director, Ministerul Finanţelor Publice 

 d-l Constantin Ene – director, Ministerul Finanţelor Publice 

 d-na Cristina Zlota – consilier, Ministerul Finanţelor Publice 

 d-na Maria Zbârnea – consilier, Ministerul Finanţelor Publice 

 d-na Teodora Munceanu – consilier, Ministerul Finanţelor Publice 

 d-l George Marinescu – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice 

 d-na Doina Lica – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice 

 d-na Roxana Petrescu – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice 

 d-na Oana Arat – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice 

 d-l Viorel Cristea – director general, Ministerul Administraţiei şi 

Internelor 

 d-l Marin Pătuleanu – consilier, Ministerul Administraţiei şi Internelor 

 d-l Adrian Olărescu – comisar, Ministerul Administraţiei şi Internelor 

 d-l Dan Burlibaşa – consilier, Agenţia Naţională împotriva Traficului de 

Persoane  

 d-na Andreea Vâlvoi – consilier juridic, Agenţia Naţională împotriva 

Traficului de Persoane 

 d-l lt.col. Gheorghe Mocanu – Direcţia legislaţie şi asistenţă juridică, 

Ministerul Apărării Naţionale 

 d-na lt. Mădălina Cioiulescu – Direcţia legislaţie şi asistenţă juridică, 

Ministerul Apărării Naţionale 

 d-l Daniel Vâlcu – director adjunct, Serviciul Român de Informaţii 

 d-l Valentin Iliescu – Secretar de Stat, Secretariatul General al 

Guvernului  

 d-l Dan Iaru – director cabinet, Secretariatul General al Guvernului  

 d-l Laurenţiu Georgescu – consilier, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 

Inovării. 
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Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru respingerea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.192/2008 privind aprobarea unor 

măsuri de relaxare fiscală în vederea creşterii economice şi a numărului 

locurilor de muncă - PLx 147/2009. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a dat cuvântul doamnei 

Graţiela Iordache, Secretar de Stat la Ministerul Finanţelor Publice, care a 

spus că ministerul nu susţine acest proiect de lege. 

Doamna Elena Anghel, consilier parlamentar, a precizat că proiectul 

de lege a fost transmis pentru dezbatere pe fond la 2 comisii, respectiv 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi comisia noastră. Obiectul de 

reglementare îl reprezintă aprobarea unor măsuri de relaxare fiscală în 

vederea creşterii economice şi a numărului locurilor de muncă.  

Doamna Valeria Nistor, director în cadrul Ministerului Finanţelor 

Publice a precizat că ordonanţa de urgenţă în discuţie a fost abrogată prin 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.226/2008, astfel încât proiectul de 

lege nu mai are obiect. 

 Domnul deputat Ioan Nelu Botiş, vicepreşedinte al comisiei, a 

propus respingerea ordonanţei de urgenţă, respectiv adoptarea proiectului 

de lege în forma prezentată de Senat. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a supus votului comisiei 

propunerea domnului vicepreşedinte, propunere acceptată cu unanimitate 

de voturi. 

 

 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.170/2008 pentru modificarea Legii nr.51/1993 privind 

acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie 

pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952, precum şi 

pentru modificarea art.213 alin.(1) lit.c) din Legea nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii - PLx 145/2009 a fost prezentat de către 

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

proiectul de lege are ca obiect de reglementare atât extinderea 

aplicabilităţii Legii nr.51/1993 şi după anul 1952, până în anul 1989, 

majorarea indemnizaţiei lunare de la 100 lei la 500 lei, cât şi modificarea 

art.213 alin.(1) lit.c) din Legea nr.95/2006, în sensul introducerii acestei 

categorii profesionale printre beneficiarii dreptului la asistenţă medicală 

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

invitaţii, iar în urma finalizării dezbaterilor, s-a propus aprobarea 

proiectului de lege în forma prezentată. Cu unanimitate de voturi, 

propunerea a fost acceptată. 

 

Propunerea legislativă privind persoanele care au avut de suferit în 

urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 

- Plx 510/2008 a fost prezentată de către domnul deputat Gheorghe 

Firczak, unul dintre iniţiatori, care a precizat că trebuie să existe o lege 

care să se refere la evenimentele de la Braşov din noiembrie 1987. 

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

invitaţii, fiind propusă amânarea dezbaterilor. Supusă votului, propunerea 

de amânare a fost acceptată cu majoritate de voturi, înregistrându-se şi 4 

voturi împotrivă. 

 

Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.225/2008 privind plata unor sume prevăzute în titluri 

executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din 

sistemul justiţiei - PLx 173/2009 a fost avizat favorabil, în forma 

prezentată de Senat. 

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

invitaţii, iar propunerea de avizare favorabilă, în forma prezentată de 

Senat, a fost acceptată cu majoritate de voturi, înregistrându-se 2 

abţineri. 

 

Propunerea legislativă privind instituirea celei de-a 13-a pensii - Plx 

84/2009 a fost prezentată de către domnul Decebal Stănescu, expert 

parlamentar.  

Domnul deputat Ioan Nelu Botiş, vicepreşedinte al comisiei, a 

propus respingerea iniţiativei legislative. Supusă votului, propunerea de 

respingere a fost acceptată cu majoritate de voturi, înregistrându-se şi 3 

voturi împotrivă. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.1 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea 

familiei în vederea creşterii copilului - Plx 89/2009 a fost respinsă de 

membrii comisiei cu majoritate de voturi, înregistrându-se 3 voturi 
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împotrivă şi o abţinere. Motivele respingerii se regăsesc în raportul 

comisiei. 

 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării 

personalului din sectorul bugetar - PLx 157/2009 a fost prezentat de către 

doamna consilier Elena Mesaroş, şef serviciu, care a precizat că proiectul 

de lege are ca scop crearea cadrului legal pentru încadrarea şi salarizarea 

personalului din sectorul bugetar în perioada 1 ianuarie – 31 martie 2009, 

întrucât actele normative ce reglementează salarizarea personalului din 

sectorul bugetar în anul 2008 îşi încetează aplicabilitatea la data de 31 

decembrie 2008, iar pentru anul 2009 nu există cadru legal pentru 

salarizarea personalului bugetar. Totodată, ordonanţa reglementează 

modul de transformare a posturilor ocupate de persoane care ocupă funcţii 

de conducere în situaţia restructurării, precum şi modul de acordare a 

salariului de merit pentru personalul bugetar. 

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

invitaţii. A fost propus un amendament, însuşit de plenul comisiei cu 

unanimitate de voturi. 

În urma finalizării dezbaterilor, s-a propus aprobarea proiectului de 

lege cu amendamentul acceptat. Cu unanimitate de voturi, proiectul de 

lege a fost aprobat în forma prezentată în raportul comisiei. 

 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.17/2009 privind desfiinţarea Cancelariei Primului-Ministru şi 

stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al 

Guvernului - PLx 185/2009 a fost prezentat de către domnul Valentin 

Adrian Iliescu, Secretar de Stat în cadrul Guvernului, Departamentul 

pentru Relaţia cu Parlamentul. 

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

invitaţii, iar în urma finalizării dezbaterilor, s-a propus acordarea unui aviz 

favorabil. Cu 14 voturi pentru şi 4 voturi împotrivă, propunerea de avizare 

favorabilă a fost acceptată. 
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Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.2/2009 privind aprobarea unor măsuri economico-financiare şi 

organizatorice pentru desfăşurarea activităţii unităţilor sanitare în cadrul 

procesului de reformă şi operaţionalizare - PLx 160/2009 a fost prezentat 

de către doamna Sorina Szabo, expert parlamentar.  

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

invitaţii, iar în urma finalizării dezbaterilor s-a propus acordarea unui aviz 

favorabil. Cu unanimitate de voturi, propunerea de avizare favorabilă a 

fost acceptată. 

 

 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi 

competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile 

administraţiei publice locale - PLx 137/2009 a fost prezentat de către 

doamna Lidia Vlădescu, consultant parlamentar, care a precizat că 

proiectul stabileşte cadrul legal pentru descentralizarea managementului 

asistenţei medicale spitaliceşti şi întărirea responsabilităţii administraţiei 

publice locale în ceea ce priveşte gestionarea problemelor de sănătate 

publică la nivel local. 

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

invitaţii, iar în urma finalizării dezbaterilor s-a propus acordarea unui aviz 

favorabil. Cu unanimitate de voturi, propunerea de avizare favorabilă a 

fost acceptată. 

 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.197/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative din domeniul sănătăţii - PLx 139/2009 a fost prezentat de către 

domnul Cristian Irimie, Secretar de Stat în Ministerul Sănătăţii. 

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

invitaţii, iar în urma finalizării dezbaterilor s-a propus acordarea unui aviz 

favorabil. Cu un vot împotrivă, propunerea de avizare favorabilă a fost 

acceptată. 

 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.203/2008 pentru modificarea art.131 din Legea recunoştinţei 

faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei 

române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au 
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jertfit viaţa sau care au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti 

anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr.341/2004 - PLx 

148/2009 a fost prezentat de către doamna Elena Anghel, consilier 

parlamentar. 

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

invitaţii, iar în urma finalizării dezbaterilor s-a propus acordarea unui aviz 

favorabil. Cu unanimitate de voturi, propunerea de avizare favorabilă a 

fost acceptată. 

 

Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.219/2008 privind prorogarea termenelor de aplicare a 

dispoziţiilor art.III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.135/2008 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori 

economici - PLx 151/2009 a fost prezentat de către doamna Maria 

Sbârnea, consilier în Ministerul Finanţelor Publice. 

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

invitaţii, iar în urma finalizării dezbaterilor s-a propus acordarea unui aviz 

favorabil în forma prezentată de Senat. Cu 4 voturi împotrivă, propunerea 

de avizare a fost acceptată. 

 

Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.124/2008 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 

nr.62/1999 privind înfiinţarea Unităţii Executive pentru Finanţarea 

Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare - PLx 

155/2009 a fost prezentat de către domnul Laurenţiu Georgescu, consilier 

personal al Secretarului de Stat pentru Relaţia cu Parlamentul din 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, care a precizat că ministerul 

susţine acest proiect de lege în sensul aprobării ordonanţei de urgenţă. 

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

invitaţii, iar în urma finalizării dezbaterilor, s-a propus avizarea negativă a 

proiectului de lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.124/2008, respectiv aprobarea acestei ordonanţe de 

urgenţă. Cu 5 voturi împotrivă, propunerea a fost acceptată. 
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Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane - PLx 

158/2009 a fost avizat favorabil, cu unanimitate de voturi. 

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

invitaţii. 

 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.5/2009 privind înfiinţarea Agenţiei de Credite pentru Studenţii din 

Instituţiile de Învăţământ Superior de Stat şi Particular Acreditate - PLx 

159/2009 a fost avizat favorabil, în forma prezentată de Senat. Cu 2 

abţineri, propunerea de avizare favorabilă a fost acceptată. 

 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi 

gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea 

Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă 

tehnică - PLx 168/2009 a fost prezentat de către domnul Constantin Ene, 

director în Ministerul Finanţelor Publice. 

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

invitaţii, iar în urma finalizării dezbaterilor s-a propus acordarea unui aviz 

favorabil. Cu unanimitate de voturi, propunerea de avizare favorabilă a 

fost acceptată. 

 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.135/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la 

nivelul unor operatori economici - PLx 180/2009 a fost prezentat de către 

doamna Maria Sbârnea, consilier în Ministerul Finanţelor Publice. 

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

invitaţii, iar în urma finalizării dezbaterilor s-a propus acordarea unui aviz 

favorabil. Cu unanimitate de voturi, propunerea de avizare favorabilă a 

fost acceptată. 

 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.229/2008 privind măsuri pentru reducerea unor cheltuieli la 

nivelul administraţiei publice - PLx 181/2009 a fost prezentat de către 

doamna Lidia Vlădescu, consultant parlamentar. 
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În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 

invitaţii, iar în urma finalizării dezbaterilor s-a propus acordarea unui aviz 

favorabil. Cu unanimitate de voturi, propunerea de avizare favorabilă a 

fost acceptată. 

 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.222/2008 pentru modificarea art.3¹ alin.(1) din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare 

la nivelul unor operatori economici şi unele măsuri referitoare la 

remunerarea conducătorilor şi adjuncţilor conducătorilor autorităţilor şi 

instituţiilor publice centrale şi locale - PLx 175/2009 a fost prezentat de 

către doamna Maria Sbârnea, consilier în Ministerul Finanţelor Publice. 

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

invitaţii, iar în urma finalizării dezbaterilor s-a propus acordarea unui aviz 

favorabil. Cu unanimitate de voturi, propunerea de avizare favorabilă a 

fost acceptată. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.35/1990 privind Statutul personalului aeronautic din aviaţia militară a 

României - Plx 134/2009 a fost prezentată de către doamna Lidia 

Vlădescu, consultant parlamentar. 

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

invitaţii, iar în urma finalizării dezbaterilor s-a propus amânarea 

dezbaterilor, pentru a avea şi punctul de vedere al Guvernului. Propunerea 

a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

În ziua de 25 martie 2009, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 10.00 – 15.00, având 

următoarea ordine de zi: 

1. Întâlnirea membrilor comisiei cu doamna Doina Pârcălabu, 

preşedintele Casei Naţionale de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări 

Sociale 

2. Informare privind stadiul raportului asupra propunerii legislative 

privind alocaţia de şcolarizare - PLx 430/2008 
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3. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de 

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

vederea creşterii copilului - Plx 847/2007 

4. 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 - Plx 191/2008 

5. Propunere legislativă pentru completarea art.5, alin.(1) pct.II din 

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

asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare - Plx 

308/2008 

6. Propunere legislativă privind modificarea Decretului-lege nr.118 din 30 

martie 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 317/2008 

7. 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 330/2008 

8. Propunere legislativă privind înlocuirea tichetelor de masă cu 

contravaloarea lor, prin virament pe carduri de masă - Plx 420/2008 

9. Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (3) al articolului 4 

din Legea nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru 

soţul supravieţuitor - Plx 511/2008 

10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Decretului 

Lege nr.118/1990 pentru 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 512/2008 

11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 7/2007 

privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului - PLx 578/2008 

12. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Anexei 

Hotărârii de Guvern nr.1550/2004 privind efectuarea operaţiunilor de 

evaluare în vederea recalculării pensiilor din sistemul public, stabilite 

în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislaţiei 

anterioare datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu principiile Legii 

nr.19/2000 - Plx 622/2008 
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13. Propunere legislativă pentru modificarea O.U.G. nr.209/2005 privind 

modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 

proprietăţii - Plx 674/2008. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

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

Protecţiei Sociale  

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

Protecţiei Sociale  

 d-l Ion Gibescu – şef serviciu, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale  

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

Inovării 

 d-l Ion Grigore – director general, Ministerul Finanţelor Publice 

 d-na Doina Lica – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice 

 d-l George Marinescu – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice 

 d-l Cristin Ilie – consilier, Ministerul Finanţelor Publice 

 d-l Andrei Micu – vicepreşedinte, Autoritatea Naţională pentru 

Restituirea Proprietăţilor 

 d-na Ana-Maria Valica – director, Autoritatea Naţională pentru 

Restituirea Proprietăţilor. 

 

Dezbaterile au început cu întâlnirea membrilor comisiei cu doamna 

Doina Pârcălabu, preşedintele Casei Naţionale de Pensii şi alte Drepturi de 

Asigurări Sociale. 

Doamna preşedinte Doina Pârcălabu a făcut o expunere a proiectelor 

imediate şi de perspectivă ale instituţiei pe care o conduce. Domnia sa a 

arătat că de la numire şi până în prezent a încercat să identifice care sunt 

priorităţile pe care trebuie să le abordeze în sensul reformulării 

obiectivelor instituţiei. Preocuparea principală este reorganizarea instituţiei 

în sensul adaptării structurilor interne conform obiectivelor propuse, unele 

dintre acestea fiind: ”pensii corecte şi la timp”; corectarea erorilor; 

evitarea întârzierilor în soluţionarea cererilor de pensionare. 

A doua preocupare a fost depistarea şi corectarea erorilor care se 

datorează în mare parte lucrătorilor, în acest sens fiind stabiliţi indicatori 

de performanţă care să identifice calitatea muncii funcţionarilor din 

sistem. 
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O altă preocupare expusă de doamna preşedinte a fost aceea de a 

găsi pârghiile prin care să poată fi ţinute sub control pensiile de 

invaliditate, printr-o mai bună colaborare cu comisiile de expertiză. 

Legat de actele normative, doamna preşedinte s-a referit la 

instituirea pensiei minime garantate, pensie ce va fi acordată începând cu 

luna aprilie 2009, în acest sens, pentru a putea pune în aplicare la timp 

această categorie de pensie, doamna Doina Pârcălabu arată că în sistem 

colegii lucrează în schimburi. 

Membrii comisiei au adresat o serie de întrebări legate de activitatea 

Casei Naţionale de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale. 

Domnul deputat Dan Mircea Popescu a arătat că de la intrarea în 

vigoare a noii legi a pensiilor personalul are ca obligaţie atât aplicarea legii 

cât şi efectuarea reformei sistemului şi în acest sens a dorit să transmită 

aprecierea asupra personalului şi a muncii depuse. Domnul deputat dorit 

să afle cine face pregătirea profesională a personalului sau dacă acesta 

trebuie să se adapteze singur pentru a face faţă multiplelor modificări ale 

Legii nr.19/2000.  

O altă problemă ridicată de domnul deputat Dan Mircea Popescu a 

fost aceea a raportului pensiei reale din 2008 faţă de pensia din anul 

1990. Domnia sa a dorit să primească anumite date statistice pe categorii 

de pensii în funcţie de cuantumul acesteia. 

Domnul deputat Kerekes Karoly a apreciat că activitatea Casei 

Naţionale de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale este extrem de 

grea în contextul numeroaselor recalculări care au creat multe probleme. 

Personalul din casele de pensii, deşi este foarte bine pregătit, nu poate 

face faţă datorită volumului foarte mare de muncă.  

Domnia sa s-a interesat de modalitatea de procurare a formularului 

E205 pe care trebuie să-l obţină persoanele care au contribuit în sistem şi 

acum se află în afara ţării, iar autorităţile din ţările respective nu fac faţă 

cererilor numeroase. 

Domnul deputat Ioan Nelu Botiş a apreciat că este foarte importantă 

susţinerea financiară a sistemului de pensii, apoi, referindu-se la sistemele 

de pensii private, a arrătat că anul trecut o serie de sisteme din 

numeroase ţări au înregistrat scăderi şi domnia sa şi-a exprimat 

nesiguranţa cu privire la sistemul de pensii private din România arătând că 

a votat cu inima strânsă raportul Comisiei de Supraveghere a Sistemului 

de Pensii Private pe anul 2007. Domnul deputat consideră că ar trebui să 

se acorde mai multă încredere sistemului public de pensii. 
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Totodată, a dorit să afle dacă există un protocol semnat de către 

Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale şi cultele 

neoprotestante şi dacă există informaţii oficiale legate de faptul că se va 

renunţa la calculul punctului de pensie ca procent din salariul mediu pe 

economie şi se va opta pentru majorarea acestuia prin indexare. 

Domnul deputat Cornel Ghiţă şi-a exprimat dorinţa de a afla dacă 

prin noua lege de modificare şi completare a Legii nr.19/2000 se vor 

elimina inechităţile între sistemele de pensii distincte ale diferitelor 

categorii socio-profesionale. 

Domnul deputat Florian Daniel Geantă a considerat că sunt necesare 

sedii ale caselor de pensii în fiecare sector din Bucureşti, având în vedere 

faptul că la ora actuală câteva sectoare îşi au sediul în aceeaşi clădire, 

fiind dificil pentru pensionari să ajungă din zonele mai îndepărtate şi 

întreabă dacă există logistica necesară pentru astfel de noi sedii. 

Domnul deputat Silviu Prigoană a întrebat de ce nu se indexează şi 

pensiile persoanelor cu handicap odată cu pensiile din sistemul public. 

Domnul deputat Ioan Cindrea a subliniat unele aspecte referitoare la 

modalităţilor de solicitare şi repartizare a biletelor de tratament; 

modalitatea de plată a drepturilor de pensie, arătând că aceasta se poate 

face şi prin conturi bancare; descentralizarea punctelor de lucru ale 

caselor de pensii prin crearea unui sediu al acestei instituţii şi în al doilea 

municipiu ca mărime din judeţe. Totodată, a dorit să afle ce se poate face 

în vederea îmbunătăţirii raportului de fond contribuabil-beneficiar, care a 

scăzut mult sub 1 la 1. 

Domnul deputat Adrian Solomon a ridicat problema acordării 

biletelor de tratament în judeţul Vaslui, arătând că până în anul 2005 un 

număr mare de bilete erau repartizate casei de pensii Bârlad, unde 

numărul de pensionari este foarte mare, iar de anul trecut acestea au fost 

toate repartizate prin intermediul casei de pensii Vaslui pentru tot judeţul, 

acest lucru ducând la dificultăţi pentru pensionarii cu domiciliul mai 

îndepărtat. 

Doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora a întrebat dacă se cunoaşte 

câte persoane beneficiază de pensia minimă garantată şi care este efortul 

bugetar suplimentar. 

Doamna preşedinte Doina Pârcălabu a formulat răspunsuri 

întrebărilor membrilor comisiei, menţionând că în următoarea perioadă va 

transmite şi în scris aceste răspunsuri, pentru toţi membrii comisiei. 

Domnia sa a apreciat că se cunosc detalii din activitatea Casei 

Naţionale de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale. 
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Referitor la pregătirea profesională a personalului, domnia sa a 

arătat că, din păcate, nu există o specializare la o instituţie de învăţământ 

superior pentru domeniul pensiilor, formarea profesională făcându-se 

numai la locul de muncă. CNPAS a emis proceduri de calcul cu sprijinul 

unor lucrători inimoşi şi pasionaţi, care au fost aprobate în Consiliul de 

Administraţie şi au fost transmise pentru aplicare unitară în ţară. Au fost 

făcute o serie de solicitări către instituţiile de învăţământ superior pentru a 

fi incluse în programa de învăţământ şi discipline de specializare a tinerilor 

în acest domeniu, lucru care s-a realizat însă sporadic. 

Legea pensiilor, care a suportat o serie de modificări, nu a fost încă 

republicată. Au fost analizate toate modificările şi la sfârşitul anului se va 

încerca o republicare, după care ar trebui să nu se mai intervină asupra ei. 

S-a pus la dispoziţia lucrătorilor din casele de pensii o formă cursivă a 

textului legii, pentru a asigura o mai bună desfăşurare a activităţii. 

Cu privire la condiţiile de funcţionare a caselor judeţene de pensii, 

doamna preşedinte a arătat că există sedii funcţionale, dar există şi judeţe 

cu probleme, referitor la care domnia sa a arătat că în limita fondurilor 

bugetare încearcă să se asigure logistica necesară. De asemenea, trebuie 

să fie avut în vedere faptul că un sediu pentru o casă de pensii trebuie să 

îndeplinească unele cerinţe speciale, referitoare în primul rând la 

depozitarea arhivelor şi păstrarea acestora în condiţii de siguranţă. 

Referitor la erorile de calcul, doamna preşedinte a precizat că 

trebuie recuperate acele drepturi acordate eronat de la beneficiari.  

În ceea ce priveşte numărul personalului, domnia sa a menţionat că 

acesta este insuficient. Personalul se monitorizează pe indicatori de 

eficienţă, performanţă, pe fiecare domeniu de activitate. 

Referitor la emiterea formularului E205, domnia sa a precizat că 

este un formular emis de către toate instituţiile implicate în stabilirea 

drepturilor de pensie ale unui lucrător migrant.  

Prin intermediul acestui formular fiecare instituţie implicată confirmă 

perioadele de asigurare proprii, precum şi perioadele echivalente acestora 

realizate de persoana interesată/asiguratul decedat conform legislaţiei pe 

care o aplică.   

În vederea confirmării perioadelor de asigurare realizate de 

solicitant în România, prin emiterea formularului E 205 RO, instituţiile 

competente din România utilizează informaţiile înregistrate în carnetele de 

muncă, precum şi în adeverinţe eliberate, în condiţiile legii, de foştii 

angajatori din România, care să ateste perioadele de vechime în muncă, 

sporurile şi adaosurile acordate, etc. 
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 Având în vedere faptul că, în majoritatea cazurilor, solicitanţii de 

pensie stabiliţi în străinătate nu prezintă, în vederea confirmării 

perioadelor de asigurare,  documentele de vechime realizată în România, 

casele teritoriale de pensii se află în imposibilitatea emiterii formularelor 

E205. Întârzierile înregistrate din această cauză nu pot fi imputabile 

instituţiilor sistemului public de pensii, ci solicitanţilor, pentru perioadele 

de asigurare realizate anterior datei de 01.04.2001.  

 Nemulţumirea solicitanţilor legată de faptul că se refuză, de către 

casele teritoriale de pensii, remiterea către beneficiari a unei copii a 

formularului E 205 este nejustificată, întrucât acesta este destinat exclusiv 

comunicării între instituţii, neputând fi pus la dispoziţia persoanelor 

interesate. 

Cu privire la sistemul de pensii private, casele de pensii au şi 

calitatea de instituţii de evidenţă pentru sistemul pensiilor private, în 

sensul că centralizează declaraţiile nominale. Toate atribuţiile de evidenţă 

referitoare la contribuţia individuală pentru fiecare fond de pensii se 

centralizează lunar şi se emit documentele, inclusiv documentele de plată 

către fondurile de pensii.  

Legat de culte, s-a precizat că există 8 protocoale, cu toate 

sistemele de asigurări sociale neintegrate sistemului public de pensii 

(militare, culte), potrivit prevederilor O.U.G. nr.6/2009 privind instituirea 

pensiei sociale minime garantate. Aceste protocoale sunt necesare pentru 

efectuarea schimbului reciproc de date referitoare la pensionarii aflaţi în 

plată. Între acestea şi sistemul public de pensii există interferenţe 

generate de modul de stabilire, încetare a decontărilor, etc. 

Referitor la casele de pensii din municipiul Bucureşti, există Casa de 

Pensii a municipiului Bucureşti, care are personalitate juridică şi calitate de 

ordonator de credite, având în structură 6 case locale de pensii, 

corespunzătoare celor 6 sectoare, care funcţionează în două sedii. Este 

dificil de găsit locaţii care să corespundă necesităţilor şi să îndeplinească 

unele criterii de bază, în primul rând cele referitoare la păstrarea arhivelor 

în condiţii de siguranţă. 

Pentru dezvoltarea sistemului informatic al CNPAS au fost cheltuite 

sume din fonduri alocate sub formă de împrumut de la Banca Mondială 

pentru achiziţionarea următoarelor active: 

- 941.486.65 lei – active corporale (tehnica de calcul); 
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- 867.839,59 lei - active necorporale (programe informatice). 

 De asemenea, în afara acestor sume, s-au achiziţionat în fiecare an, 

din bugetul asigurărilor sociale de stat, tehnică de calcul, imprimante, 

copiatoare pentru înlocuirea celor defecte, uzate fizic şi moral. 

 Trebuie menţionat, în primul rând, că stabilirea unei pensii este o 

activitate a cărei complexitate diferă de la caz la caz. Astfel, există dosare 

care pot (şi sunt) lucrate în 45 de minute (culegere date, verificare, listare 

etc.), iar alte  dosare care se rezolvă şi în 3-4 ore (respectiv acele dosare 

în care există grupe de muncă, condiţii de muncă, vechimi realizate în 

fostele CAP-uri, adeverinţe cu sporuri, înregistrări în carnetul de muncă ce 

nu pot fi descifrate, activităţi care intră sub incidenţa mai multor legi cu 

caracter special, etc.). Oricât de performantă ar fi aplicaţia informatică, pe 

lângă faptul că aceasta nu poate cuprinde soluţii pentru toate speţele 

apărute în practică, un rol important îl are tot funcţionarul, care trebuie să 

verifice cu multă atenţie toate elementele pe care urmează să le 

proceseze. 

 De asemenea, aplicaţiile informatice trebuie adaptate (uneori este 

chiar imposibil) pentru punerea în executare a unor hotărâri ale 

instanţelor. 

 O altă cauză care îngreunează procesul de întocmire a aplicaţiilor o 

reprezintă multitudinea de modificări aduse legislaţiei. În plus, după 

fiecare modificare, aplicaţia–program trebuie adaptată, testată şi apoi 

dată în exploatare. 

Referitor la pensiile persoanelor cu handicap, se precizează că 

acestea nu sunt în evidenţa caselor de pensii. 

Cu privire la acordarea biletelor de tratament, doamna preşedinte 

arată că trebuie asigurată o evidenţă a tuturor cererilor primite prin poştă 

şi, de asemenea, se are în vedere introducerea unui sistem de soluţionare 

echitabilă a cererilor şi nu pe criteriul “primului venit”, luându-se în 

considerare trimiterea biletelor de tratament solicitanţilor prin poştă.  

Cu privire la plata drepturilor prin carduri bancare, aceasta este o 

opţiune a beneficiarilor, ei neputând fi obligaţi să solicite o astfel de 

modalitate de plată. 

Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale a 

manifestat deschidere pentru colaborarea cu Ministerul Sănătăţii, precum 
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şi cu orice altă instituţie în vederea creării unei baze de date comune 

pentru a stabili calitatea de pensionar a unei persoane în vederea acordării 

oricăror servicii sau în vederea dobândirii unei anumite calităţi. 

În ce priveşte implementarea pensiei minime garantate în plată, se 

are în vedere prelucrarea şi încrucişarea datelor primite de la sistemele de 

pensii neintegrate şi, în câteva zile, se va avea o imagine de ansamblu a 

numărului de beneficiari.  

Mulţumind doamnei preşedinte Doina Pârcălabu pentru participarea 

la această întâlnire, domnul preşedinte Victor Paul Dobre propune trecerea 

la dezbaterea proiectelor aflate pe ordinea de zi. 

 

Informare privind stadiul raportului asupra propunerii legislative 

privind alocaţia de şcolarizare - PLx 430/2008. 

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a dat cuvântul doamnei Oana 

Badea, Secretar de Stat în Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, care 

a spus că ministerul nu susţine promovarea propunerii legislative, 

deoarece problema pe care o înaintează este deja rezolvată. 

Doamna Sorina Szabo, expert parlamentar, i-a informat pe membrii 

comisiei cu privire la raportul de respingere întocmit asupra propunerii 

legislative de către Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, 

învestită cu dezbaterea pe fond alături de comisia noastră.  

Raportul de respingere a fost supus votului comisiei, fiind acceptat 

cu unanimitate de voturi. 

 

Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei 

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

vederea creşterii copilului - Plx 847/2007 a fost prezentată de către 

doamna Mariana Nedelcu, Secretar de Stat în Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale. 

Doamna Sorina Szabo, expert parlamentar, a precizat că asupra 

acestei propuneri legislative s-a întocmit un raport de respingere, depus 

cu nr.27/565 în 26 februarie 2008, precum şi un raport suplimentar, de 

menţinere a soluţiei iniţiale, depus cu nr.27/123 în 23 iunie 2008. 

Supusă votului, propunerea de menţinere a soluţiilor anterioare a 

fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

7/2007 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului - Plx 
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578/2008 a fost prezentată de către doamna Mariana Nedelcu, Secretar 

de Stat în Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 

Supusă votului, propunerea de respingere a iniţiativei legislative, a 

fost acceptată cu majoritate de voturi, înregistrându-se şi o abţinere. 

 

Propunerea 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 - Plx 191/2008 a fost prezentată de către doamna Georgeta 

Jugănaru, director în Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.  

Domnul deputat Ioan Cindrea a precizat că asupra acesteia au fost 

întocmite două rapoarte, unul de respingere, depus cu nr.27/143 în 1 iulie 

2008, respectiv un raport suplimentar de menţinere a soluţiei iniţiale, 

depus cu nr.27/422 în 9 februarie 2009. 

Supusă votului, propunerea de menţinere a soluţiilor anterioare a 

fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

Dezbaterea asupra propunerii legislative pentru completarea art.5, 

alin.(1) pct.II din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi 

alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare 

- Plx 308/2008 a fost amânată. 

 

Propunerea legislativă privind modificarea Decretului-lege nr.118 din 

30 martie 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 317/2008 a fost respinsă. 

Domnii deputaţi Ioan Cindrea şi Kerekes Karoly, în calitate de 

iniţiatori, au precizat că renunţă la această iniţiativă, datorită evoluţiei 

favorabile a cuantumurilor. 

Respingerea iniţiativei legislative a fost acceptată cu majoritate de 

voturi, înregistrându-se şi o abţinere. 

 

Dezbaterea asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele 

drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război - Plx 330/2008 a fost 

amânată la solicitarea Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, dat 

fiind faptul că prezenţa Secretarului de Stat responsabil cu această 
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iniţiativă este imperios necesară la lucrările Comisiei juridice, de disciplină 

şi imunităţi pentru dezbaterea Codului civil. 

Supusă la vot, propunerea de amânare a fost acceptată cu 

unanimitate de voturi. 

 

Dezbaterea asupra propunerii legislative privind înlocuirea tichetelor 

de masă cu contravaloarea lor, prin virament pe carduri de masă - Plx 

420/2008 a fost amânată. Propunerea de amânare a fost acceptată cu 

unanimitate de voturi. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (3) al 

articolului 4 din Legea nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar 

pentru soţul supravieţuitor - Plx 511/2008 a fost respinsă, cu unanimitate 

de voturi. Motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Decretului 

Lege nr.118/1990 pentru 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 512/2008 a fost respinsă întrucât iniţiatorul nu precizează sursele 

financiare necesare aplicării măsurilor propuse, încălcându-se astfel atât 

dispoziţiile art.138 alin.(5) din Constituţia României, cât şi cele din art.15 

alin.(1) din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice. 

Propunerea de respingere a iniţiativei legislative a fost acceptată cu 

unanimitate de voturi. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Anexei 

Hotărârii de Guvern nr.1550/2004 privind efectuarea operaţiunilor de 

evaluare în vederea recalculării pensiilor din sistemul public, stabilite în 

fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislaţiei anterioare 

datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu principiile Legii nr.19/2000 - Plx 

622/2008 a fost respinsă, cu unanimitate de voturi, întrucât hotărârile de 

Guvern sunt acte ale puterii executive şi pot fi modificate numai printr-un 

alt act al puterii executive. Prin emiterea hotărârilor, Guvernul îşi exercită 

rolul constituţional privind conducerea generală a administraţiei publice. 

 De asemenea, s-a precizat că textele subsecvente pct.IV – XI, de 

modificare şi completare a articolelor 42, 44, 77, 87, 88, 164, 167 sunt 

fără obiect, întrucât anexa la H.G. nr.1550/2004 conţine doar 20 de 

 
21/22 



articole, ale căror dispoziţii reglementează alt domeniu decât cel propus în 

iniţiativa legislativă.  

 

Propunerea legislativă pentru modificarea O.U.G. nr.209/2005 

privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 

proprietăţii - Plx 674/2008 a fost respinsă, cu unanimitate de voturi. 

Motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei.  

 

 În ziua de 26 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 31.03 - 02.04.2009. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (19), în zilele de 24, 25 şi 

26 martie 2009 a absentat domnul deputat Marian Sârbu (grup 

parlamentar PSD) – ministru. 

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

Ioan-Nelu Botiş 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, Cristina Ancuţa Pocora, Dan Mircea Popescu, Vasile Silviu 

Prigoană, Nini Săpunaru şi 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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