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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

PROCES  VERBAL 

al şedinţelor comisiei din 2, 3 şi 4 februarie 2010 

 

 

În zilele de 2, 3 şi 4 februarie 2010 la lucrările comisiei au fost 

prezenţi toţi cei 20 deputaţi, membri ai 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, Ioan Damian, 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. 

 

În ziua de 2 februarie 2010, lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Victor Paul Dobre, preşedintele comisiei. 

 

Comisia a aprobat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 

1. Propunere legislativă pentru acordarea de tichete cadou pentru 

pensionari - Plx 427/2009 - fond 

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

privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice - PLx 453/2009 - fond 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea unor măsuri de reducere a taxelor, 

impozitelor şi contribuţiilor sociale în vederea creării de noi locuri de 
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muncă, creşterii economice şi a menţinerii puterii de cumpărare - PLx 

687/2009 - avizare 

4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 

privind Codul fiscal - PLx 705/2009 - avizare. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

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

Protecţiei Sociale 

 d-na Georgeta Jugănaru – şef serviciu, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale 

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

 d-l Dragoş Doruş – director general, Ministerul Finanţelor Publice 

 d-na Mariana Vizoli – director, Ministerul Finanţelor Publice 

 d-na Tanţi Anghel – director, Ministerul Finanţelor Publice 

 d-na Oana Stoica – consilier, Ministerul Finanţelor Publice 

 d-na Carmen Ţucă – consilier, Ministerul Finanţelor Publice 

 d-l senator Dan Voiculescu – iniţiator Plx 453/2009. 

 

Dezbaterile au început cu propunerea legislativă pentru acordarea 

de tichete cadou pentru pensionari - Plx 427/2009, care a fost prezentată 

de domnul Decebal Stănescu, expert parlamentar. Domnia sa a precizat că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare acordarea de tichete 

cadou de Paşti, de Sfântul Nicolae şi de Crăciun, pensionarilor al căror 

cuantum al pensiei este egal sau mai mic de 1200 lei lunar. Se propune ca 

valoarea tichetului cadou să fie de 300 lei şi să se indexeze trimestrial, în 

raport cu indicele de inflaţie. 

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

invitaţii. În cursul dezbaterilor s-a propus respingerea proiectului de lege. 

Cu majoritate de voturi pentru (5 voturi împotrivă şi 4 abţineri) 

propunerea de respingere a fost acceptată, iar motivele respingerii se 

regăsesc în raportul comisiei. 
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Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

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

453/2009, a fost prezentat de domnul senator Dan Voiculescu, în calitate 

de iniţiator. 

 În cadrul dezbaterilor generale au luat cuvântul atât membrii 

comisiei, cât şi invitaţii.  

 Domnul deputat Ioan Cindrea, vicepreşedinte al comisiei, a precizat 

că propunerea nu ar trebui respinsă, aşa cum susţin reprezentanţii 

Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, ci ar trebui regândită, ca 

formulare şi ca impact social, întrucât ar rezolva o problemă majoră cu 

care se confruntă atât consiliile locale, cât mai ales beneficiarii acestui act 

normativ, respectiv persoanele vârstnice. 

 Iniţiatorul a solicitat amânarea dezbaterilor, pentru a discuta cu 

reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi a găsi 

cea mai bună soluţie legislativă care să vină în sprijinul beneficiarilor. 

 Supusă votului, propunerea de amânare a fost acceptată cu 

unanimitate de voturi. 

 

 Proiectul de Lege pentru aprobarea unor măsuri de reducere a 

taxelor, impozitelor şi contribuţiilor sociale în vederea creării de noi locuri 

de muncă, creşterii economice şi a menţinerii puterii de cumpărare - PLx 

687/2009 a fost prezentat de doamna Monica Rallu Curta, 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, în forma prezentată de Senat. Cu majoritate de voturi pentru (5 

voturi împotrivă şi o abţinere), propunerea de avizare favorabilă a fost 

acceptată. 

 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.571/2003 privind Codul fiscal – PLx 705/2009 a fost prezentat de 

doamna Lidia Vlădescu, consultant parlamentar. Domnia sa a precizat că 

obiectul de reglementare se referă la majorarea venitului impozabil lunar 
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din pensii care se stabileşte prin deducerea din venitul din pensie a unei 

sume neimpozabile, de la 1000 de lei, cât este în prezent, la 2000 lei. 

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 amendamente. Cu majoritate de voturi pentru (5 voturi 

împotrivă şi o abţinere), propunerea de avizare favorabilă a fost 

acceptată. Amendamentele se regăsesc în avizul comisiei. 

 

În ziua de 3 februarie 2010, lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Victor Paul Dobre, preşedintele comisiei. 

 

Comisia a aprobat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 

1. 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 - fond 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

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

vederea creşterii copilului - Plx 459/2009 - fond 

3. 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 - fond 

4. Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea 

nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii - PLx 546/2009 - fond 

5. Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.64 din Legea 

nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici - PLx 697/2009 - 

avizare 

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

nr.105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice, precum 

şi pentru întărirea capacităţii manageriale la nivelul serviciilor publice 

deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei 

publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale şi ale altor servicii 

publice, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul 
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demnitarului din administraţia publică centrală şi locală, cancelaria 

prefectului şi cabinetul alesului local - PLx 709/2009 - avizare. 

 

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 Szakal Andras – preşedinte, Agenţia Naţională a Funcţionarilor 

Publici 

 d-l Cristian Roman – vicepreşedinte, Agenţia Naţională a Funcţionarilor 

Publici 

 d-l deputat Aurel Vainer – iniţiator PLx 457/2009 

 d-l senator Emilian Frâncu – iniţiator Plx 459/2009, PLx 546/2009 şi 

PLx 697/2009. 

 

 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 doamna Monica Rallu 

Curta, expert parlamentar. Domnia sa a precizat că obiectul de 

reglementare se referă la majorarea indemnizaţiei beneficiarilor acestui 

act normativ de la 100 lei, cât este în prezent, la 200 lei, pentru toate 

categoriile de persoane care se regăsesc la art.1 din lege. 

 În cadrul dezbaterilor generale au luat cuvântul atât membrii 

comisiei, cât şi invitaţii.  

 Domnul deputat Aurel Vainer, în calitate de iniţiator, a solicitat 

amânarea dezbaterilor în vederea reanalizării textului. 

 Membrii comisiei au solicitat şi o informare privind numărul de 

beneficiari pe categorii de beneficiari, astfel cum sunt reglementate în 

textul legii. 

 Supuse votului, cele două propuneri au fost acceptate, cu 

unanimitate de voturi. 
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 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 doamna 

Sorina Szabo, expert parlamentar. 

 Domnul senator Emilian Frâncu, în calitate de iniţiator, a precizat că 

propunerea legislativă a fost amânată într-o şedinţă anterioară, pentru 

reanalizarea textului şi solicitarea unor informaţii financiare asupra 

efortului bugetar necesar pentru acordarea acestor drepturi pentru toţi 

copiii persoanelor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de OUG 148/2005. 

 Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a prezentat fişa 

financiară, însă, în urma analizării ei în cadrul comisiei s-a constatat că 

aceasta nu corespunde solicitării membrilor comisiei. 

 Domnul deputat Ioan-Nelu Botiş, vicepreşedinte al comisiei, a 

solicitat amânarea dezbaterilor şi prezentarea unei fişe financiare 

conforme cu prevederile proiectului. De asemenea, domnia sa a solicitat 

ca această iniţiativă legislativă să fie dezbătută în Subcomisia privind 

drepturile copilului, constituită la nivelul comisiei noastre. 

 Propunerea de amânare şi propunerea de dezbatere în subcomisie 

au fost acceptate cu unanimitate de voturi. 

 

 Dezbaterea propunerii legislative 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 amânată, la solicitarea 

iniţiatorilor. Supusă votului, propunerea de amânare a fost acceptată cu 

unanimitate de voturi. 

 

 Dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.3 

din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii - PLx 546/2009 

a fost amânată, la solicitarea iniţiatorilor. De asemenea, în cadrul 

discuţiilor s-a propus ca acest proiect de act normativ să fie discutat în 

Subcomisie, alături de alte două iniţiative legislative cu acelaşi obiect de 

reglementare, aflate pe agenda de lucru a comisiei, urmând ca într-un 

termen de 30 de zile subcomisia să vină cu o soluţie comună. 
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 Propunerea de amânare şi propunerea de dezbatere în subcomisie 

au fost acceptate cu unanimitate de voturi. 

 

 Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.64 din Legea 

nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici - PLx 697/2009 a fost 

prezentat de doamna Monica Rallu Curta, expert parlamentar. Domnia sa 

a precizat că obiectul de reglementare se referă la modificarea modului în 

care funcţionarii publici pot promova într-o funcţie publică superioară. 

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

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

negativ, întrucât iniţiatorii nu mai susţin promovarea acestui proiect de act 

normativ. Cu unanimitate de voturi, propunerea de avizare negativă a fost 

acceptată.  

  

 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice, 

precum şi pentru întărirea capacităţii manageriale la nivelul serviciilor 

publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale 

administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale şi ale 

altor servicii publice, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind 

cabinetul demnitarului din administraţia publică centrală şi locală, 

cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local - PLx 709/2009 a fost 

prezentat de către domnul Andras Szakal, preşedintele Agenţiei Naţionale 

a Funcţionarilor Publici. Domnia sa a precizat că nu se mai susţine 

adoptarea acestei ordonanţe de urgenţă întrucât unele prevederi au fost 

declarate neconstituţionale de către Curtea Constituţională. De asemenea, 

domnia sa a menţionat faptul că în cadrul Guvernului s-a discutat despre 

promovarea unui act normativ care să reglementeze unele măsuri în 

domeniul funcţiei publice, respectându-se prevederile constituţionale şi 

deciziile Curţii Constituţionale. 

În urma finalizării dezbaterilor s-a propus acordarea unui aviz 

negativ. Cu unanimitate de voturi, propunerea de avizare negativă a fost 

acceptată.  
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 În ziua de 4 februarie 2010 membrii comisiei au studiat individual 

initiaţivele legislative înaintate comisiei pe perioada vacanţei 

parlamentare, având în vedere numărul mare al acestora, ce cuprinde atât 

învestiri pe fond cât şi pentru avizare. 

 

VICEPREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Ioan Cindrea     Adrian Solomon 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şef serviciu,  
Consilier parlamentar Elena Mesaroş 

 Întocmit, 
 Consultant parlamentar Lidia Ana Vlădescu 
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