Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ

PROCES VERBAL
al şedinţelor comisiei din 15, 16 şi 17 decembrie 2009

În ziua de 15 decembrie 2009, la lucrările comisiei au fost prezenţi
19

deputaţi,

lipsind

doamna

deputat

Maria

Eugenia

Barna

(grup

parlamentar PSD+PC) – delegaţie.
Au fost prezenţi următorii deputaţi: Victor Paul Dobre – preşedinte,
Ioan-Nelu Botiş şi Ioan Cindrea – vicepreşedinţi, Adrian Solomon şi
Kerekes Károly – secretari, 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.
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 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului

nr.151/2008

pentru

modificarea

şi

completarea

Ordonanţei Guvernului nr.15/2008 privind creşterile salariale ce se
vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ - PLx 199/2009
2.

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.309/2002
privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au
efectuat stagiul miliar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului
Muncii în perioada 1950-1961 - PLx 456/2009
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3.

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 458/2009

4.

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
de Urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în
vederea creşterii copilului - Plx 459/2009

5.

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2009
pentru

modificarea

şi

completarea

Ordonanţei

Guvernului

nr.37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind
perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale
conducătorilor

auto

şi

utilizarea

aparatelor

de

înregistrare

a

activităţii acestora - PLx 598/2009
6.

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2009
privind

înfiinţarea,

Investigaţii

şi

organizarea

Analiză

pentru

şi

funcţionarea

Siguranţa

Aviaţiei

Centrului
Civile

-

de
PLx

599/2009
7.

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2009
pentru

modificarea

şi

completarea

Legii

nr.274/2004

privind

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru
Adopţii - PLx 572/2009
8.

Proiect de Lege pentru modificarea art.69 din Legea nr.571 din 2003
privind Codul fiscal - PLx 578/2009.
La dezbateri au participat ca invitaţi:

-

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

-

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

-

d-na Irina Avramescu – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice

-

d-na Rodica Cristu – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice

-

d-l

Eduard

Ungureanu

–

consilier,

Ministerul

Transporturilor

şi

Infrastructurii
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-

d-l

Sorin

Cimpoeru

–

consilier,

Ministerul

Transporturilor

şi

Infrastructurii
-

d-l Mihai Vuluga – inspector, Autoritatea Rutieră Română

-

d-na Vasilica Petre – director adjunct, Ministerul Administraţiei şi
Internelor

-

d-l Ovidiu Mihaiu – inspector, Inspecţia Muncii.
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr.151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul
2008 personalului din învăţământ - PLx 199/2009 a fost prezentat de
domnul preşedinte Victor Paul Dobre, care a precizat că dezbaterea pe
fond este comună cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport.
Domnia sa a dat cuvântul doamnei Lidia Vlădescu, consultant
parlamentar, pentru a prezenta situaţia proiectului, de la apariţia actului
normativ de bază.
Astfel, s-a precizat că prin Ordonanţa Guvernului nr.15/2008 au fost
stabilite creşterile salariale ce se acordă în anul 2008 personalului din
învăţământ.

Cadrele

didactice

din

învăţământul

preuniversitar

şi

universitar de stat urmau să beneficieze, în perioada octombrie –
decembrie 2008, de o creştere salarială de 9%.
O.G.

nr.15/2008

a

fost

aprobată

cu

modificări

prin

Legea

nr.221/2008, lege prin care s-au stabilit următoarele creşteri salariale:
-

55% pentru profesorii universitari

-

37% pentru personalul didactic din învăţământul universitar
(conferenţiari,

lectori,

preparatori

etc)

şi

din

învăţământul

preuniversitar.
Având în vedere faptul că efortul financiar al măririi salariilor
cadrelor didactice nu putea fi susţinut, a fost adoptată de Guvern
Ordonanţa de urgenţă nr.136/2008, prin care a fost amânată aplicarea
Legii nr.221/2008 pentru luna aprilie 2009.
Prin Decizia nr.1221/2008, Curtea Constituţională a admis excepţia
de neconstituţionalitate ridicată de Avocatul Poporului şi a constatat că
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dispoziţiile

Ordonanţei

de

urgenţă

a

Guvernului

nr.136/2008

sunt

neconstituţionale.
În această situaţie, a fost adoptată de Guvern Ordonanţa de urgenţă
nr.151/2008,

având

ca

obiect

de

reglementare

stabilirea

valorii

coeficienţilor de multiplicare pentru perioada 1 octombrie – 31 decembrie
2008 şi pentru 2009.
Valoarea coeficientului de multiplicare s-a modificat după cum
urmează:


pentru funcţia de profesor universitar valoarea coeficientului de
multiplicare 1,000 a fost de 266,026 lei pentru perioada 1 octombrie
– 31 decembrie 2008, reprezentând o creştere de 9% faţă de luna
septembrie;



pentru funcţiile didactice prevăzute în anexele nr.1.2, 2 şi 3 valoarea
coeficientului

de

multiplicare

1,000

a

fost

de

299,933

lei,

reprezentând o creştere de 9% faţă de luna septembrie.
Pentru anul 2009 valoarea de referinţă şi coeficienţii de multiplicare
s-au stabilit pentru a asigura o creştere a salariilor de bază diferenţiată pe
parcursul perioadelor 1 martie – 31 august 2009 şi 1 septembrie – 31
decembrie 2009, astfel încât pentru prima perioadă să se asigure 1/3 din
creşterea acordată începând cu 1 septembrie 2009.
Pentru perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2009, s-au stabilit noi
coeficienţi de multiplicare la funcţiile didactice şi didactice auxiliare,
respectiv majorarea celor mai mici coeficienţi, valoarea de referinţă
rămânând neschimbată faţă de perioada aprilie - august 2009. În acest
sens, s-a introdus un articol nou, art.11, respectiv 4 anexe pentru
perioada ianuarie - februarie 2009, respectiv anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a şi
3a, şi 4 anexe pentru perioada septembrie – decembrie 2009, respectiv
anexele nr.1.1b, 1.2b, 2b şi 3b.
În 2009 au apărut 3 ordonanţe de urgenţă prin care se modifică şi
se completează actul normativ de bază, respectiv O.G. nr.15/2008,
implicit şi O.U.G. nr.151/2008.
Astfel, prin OUG nr.1/2009:
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s-a prelungit valabilitatea O.G. nr.15/2008 şi pentru luna martie
2009, în cuantumul stabilit prin OUG nr.151/2008 pentru perioada
ianuarie-februarie.



pentru perioada aprilie – august 2009 salariile s-au majorat cu 1/3
din creşterea acordată începând cu 1 septembrie 2009.

Prin OUG nr.31/2009:


se prelungeşte valabilitatea O.G. nr.15/2008 şi pentru luna aprilie
2009, în cuantumul stabilit prin O.U.G. nr.151/2008 şi O.U.G.
nr.1/2009

pentru

perioada

ianuarie-martie,

respectiv

anexele

nr.1.1a, 1.2a, 2a şi 3a. În acest sens, s-a introdus lit.a1) la art.11
alin.(1).


pentru perioada mai – august 2009 salariile s-au majorat cu 1/3 din
creşterea acordată începând cu 1 septembrie 2009.
Prin OUG nr.41/2009:



s-a prelungit valabilitatea O.G. nr.15/2008 până la 31 decembrie 2009
în cuantumul stabilit pentru perioada ianuarie-aprilie prin O.U.G.
nr.151/2008, O.U.G. nr.1/2009 şi O.U.G. nr.31/2009, respectiv anexele
nr. 1.1a, 1.2a, 2a şi 3a. În acest sens, s-a modificat lit.a1) de la art.11
alin.(1).



creşterile prevăzute pentru perioadele mai – august 2009 şi septembrie
– decembrie 2009 nu s-au mai acordat.
În acest sens, s-au abrogat:
-

lit.b) şi c) de la alin.(1) al art.11, articol introdus prin OUG
nr.151/2008 şi modificat prin OUG nr.1/2009 şi OUG nr.31/2009.

-

anexele

nr.

1.1b,

1.2b,

2b

si

3b,

introduse

prin

OUG

nr.151/2008.
-

art.3 din OUG nr.31/2009, prin care se reglementa acordarea
majorărilor

pe

perioadele

mai-august

2009

şi

septembrie-

decembrie 2009.
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În cursul anului 2009, Curtea Constituţională a emis 7 decizii, prin
care a admis excepţiile de neconstituţionalitate ale unor dispoziţii din O.G.
nr.15/2008, O.U.G. nr.151/2008 şi O.U.G. nr.1/2009, după cum urmează:
•

Prin Deciziile 842/2009 şi 984/2009 s-au admis excepţiile de
neconstituţionalitate ale dispoziţiilor art.I pct. 2 şi 3 din O.U.G.
nr.151/2008.

•

Prin Decizia 983/2009 s-a admis excepţia de neconstituţionalitate a
dispoziţiilor art.2, 3 şi 5 din O.G. nr.15/2008.

•

Prin Decizia 989/2009 se admite excepţia de neconstituţionalitate a
dispoziţiilor art.I pct. 2 şi 3 din O.U.G. nr.151/2008 şi art. 2 şi 3 din
O.U.G. nr.1/2009.

•

Prin Deciziile 1337/2009, 1382/2009 şi 1413/2009 au fost respinse,
ca devenite inadmisibile, excepţiile de neconstituţionalitate ale
prevederilor O.U.G. nr.136/2008 şi O.U.G. nr.151/2008, întrucât
prevederile respective au fost declarate neconstituţionale prin decizii
anterioare ale Curţii Constituţionale.
În finalul prezentării, s-a precizat că prin Legea nr.330/2009 privind

salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice se abrogă,
începând cu 1 ianuarie 2010, O.G. nr.15/2008, cu modificările şi
completările ulterioare.
În urma acestei expuneri, au luat cuvântul membrii comisiei şi s-a
solicitat un punct de vedere de la cele două ministere, respectiv Ministerul
Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi Ministerul Finanţelor Publice. Întrucât la
dezbateri nu a fost prezent nici un reprezentant, s-a propus amânarea
dezbaterilor până în luna ianuarie şi solicitarea ca la dezbateri să fie
prezenţi secretari de stat de la ministerele implicate.
Supusă votului, propunerea de amânare a fost acceptată cu
unanimitate de voturi.
Proiectul

de

Lege

pentru

modificarea

şi

completarea

Legii

nr.309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor
care au efectuat stagiul miliar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului
Muncii în perioada 1950-1961 - PLx 456/2009 a fost prezentat de doamna
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Monica Rallu Curta, expert parlamentar, care a precizat că proiectul de
lege

are

ca

obiect

de

reglementare

modificarea

art.2

din

Legea

nr.309/2002, în sensul stabilirii cuantumului indemnizaţiei lunare la 2,7 lei
faţă de 2,53 lei cât este în prezent, pentru fiecare lună de stagiu militar
efectuat în cadrul fostei Direcţii Generale a Serviciului Muncii, precum şi
completarea art.5 prin introducerea de noi facilităţi beneficiarilor acestui
act normativ privind transportul urban gratuit şi 6 călătorii dus-întors pe
calea ferată, cu mijloace auto sau fluviale.
În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi
invitaţii. Reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale au
precizat că acesta nu susţine adoptarea proiectului de lege.
Doamna expert Monica Rallu Curta a menţionat că asupra proiectului
a fost întocmit un raport de respingere. În temeiul art.70 din Regulament,
plenul Camerei Deputaţilor a hotărât ca proiectul de lege să fie retrimis
comisiei în vederea rediscutării şi întocmirii unui raport suplimentar.
În urma reanalizării proiectului de lege, comisia a hotărât, cu 18
voturi pentru şi o abţinere, menţinerea soluţiei iniţiale, de respingere a
proiectului de lege, exprimată în raportul depus cu nr.509 în data de 26
octombrie 2009.
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 458/2009 a fost prezentată de doamna Monica Rallu
Curta, expert parlamentar, care a precizat că iniţiativa legislativă are ca
obiect de reglementare majorarea cuantumului indemnizaţiei lunare a
beneficiarilor Legii nr.309/2002 de la 2,53 lei, cât este în prezent, la 5 lei,
precum şi acordarea unor prestaţii în natură, după cum urmează:
acordarea

gratuită

sau

compensată

în

proporţie

de

85%

a

medicamentelor, scutire de la plata abonamentului radio-tv pentru
văduvele supravieţuitoare, acordarea de călătorii gratuite pe mijloacele de
transport în comun, cu trenul, auto sau naval, scutire de impozit pe o
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singură locuinţă şi acordarea unui sejur anual de 10 zile de tratament
într-o staţiune balneo-climaterică.
În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi
invitaţii. Reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale au
precizat că acesta nu susţine adoptarea proiectului de act normativ.
Doamna expert Monica Rallu Curta a menţionat că asupra propunerii
legislative a fost întocmit un raport de respingere. În temeiul art.70 din
Regulament,

plenul

Camerei

Deputaţilor

a

hotărât

ca

propunerea

legislativă să fie retrimisă comisiei în vederea rediscutării şi întocmirii unui
raport suplimentar.
În urma reanalizării, comisia a hotărât, cu 15 voturi pentru, 2 voturi
împotrivă şi o abţinere, menţinerea soluţiei iniţiale, de respingere a
propunerii legislative, exprimată în raportul depus în data de 5 noiembrie
2009.

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 domnul
senator Emilian Frâncu, în calitate de iniţiator.
În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi
invitaţii. Reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale au
precizat că acesta nu susţine adoptarea propunerii legislative.
În urma dezbaterilor pe text, iniţiatorul a precizat că renunţă la
prima teză modificatoare. Referitor la teza a doua, domnii deputaţi au
dorit să ştie dacă există o documentare mai clară, cu număr de beneficiari
şi cazuri concrete. Întrucât iniţiatorul nu deţine astfel de date, s-a propus
amânarea dezbaterilor cu o săptămână, urmând ca iniţiatorul să prezinte
un text final şi o fundamentare bine definită.
Supusă votului, propunerea de amânare a fost acceptată cu
unanimitate de voturi.
Proiectul

de

Lege

privind

aprobarea

Ordonanţei

Guvernului

nr.21/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
nr.37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind
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perioadele

de

conducere,

pauzele

şi

perioadele

de

odihnă

ale

conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii
acestora - PLx 598/2009 a fost prezentat de doamna consilier Elena
Mesaroş, care a precizat că proiectul de lege are ca obiect de
reglementare

modificarea

şi

completarea

Ordonanţei

Guvernului

nr.37/2007 în scopul alinierii legislaţiei naţionale de profil la ansamblul
exigenţelor actuale statuate la nivel european în această materie.
Prin proiect se asigură, astfel, transpunerea Directivelor 2009/4/CE
şi 2009/5/CE ale Comisiei, care au ca obiect modificarea Directivei
2006/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind condiţiile
minime pentru punerea în aplicare a Regulamentelor (CEE) nr.3820/85 şi
(CEE) nr.3821/85 ale Consiliului privind legislaţia socială referitoare la
activităţile de transport rutier şi de abrogare a Directivei 88/599/CEE a
Consiliului.
Elaborarea şi promovarea ordonanţei asigură cadrul legislativ prin
intermediul căruia sunt transpuse la nivel intern normele juridice ale celor
două directive comunitare, în scopul armonizării legislaţiei naţionale cu
legislaţia socială europeană aferentă transportului rutier.
Prin proiect sunt transpuse atât normele de drept substanţial, cât şi
cele de ordin procedural din cuprinsul celor două directive europene,
precum şi toate elementele de ordin tehnic determinate de modificările şi
completările

aduse

actului

european

de

bază,

respectiv

Directiva

nr.2006/22/CE.
În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi
invitaţii. Reprezentantul Inspecţii Muncii a precizat că instituţia pe care o
reprezintă are atribuţii de control în domeniu, conform actului normativ de
bază, dar numai la sediul angajatorului. Modificările aduse prin această
ordonanţă se referă la activitatea rutieră efectiv în trafic, iar Inspecţia
Muncii nu se poate pronunţa asupra lor.
Reprezentantul Ministerului Administraţiei şi Internelor a precizat că
acest minister este de acord cu forma adoptată de Guvern, având în
vedere că ordonanţa transpune directive europene.
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Reprezentantul

Ministerului

Transporturilor

şi

Infrastructurii

a

menţionat că după introducerea tahografului digital s-a considerat
necesară stipularea clară în legislaţia comunitară a faptului că statele
membre efectuează verificări specifice ale acestor echipamente în cadrul
controalelor rutiere şi al controalelor la sediul întreprinderilor/operatorilor
de transport rutier.
Pentru a asigura eficienţa acestor controale, a fost necesar să se
definească mai precis echipamentul standard care urmează să fie pus la
dispoziţia agenţilor de control, pentru a putea detecta dispozitivele
utilizate pentru manipularea/fraudarea tahografelor digitale şi a datelor
acestora.
În acest context a fost adoptată Directiva 2009/4/CE a Comisiei,
care precizează tipul de echipament necesar pentru efectuarea controlului
în trafic în vederea detectării unor asemenea dispozitive de fraudare a
tahografului digital.
O clasificare armonizată a încălcărilor în domeniul legislaţiei sociale a
reprezentat, de asemenea, un obiectiv urmărit la nivelul Comunităţii, în
vederea asigurării unei baze comune pentru sistemele de clasificare în
funcţie de gradul de risc pe care statele membre trebuie să le introducă în
conformitate cu art.9 alin.(1) din Directiva 2006/22/CE. Pe baza acestor
categorii armonizate se va facilita încadrarea încălcărilor comise de un
conducător auto sau o întreprindere în alt stat membru decât statul
membru de reşedinţă.
Ca regulă generală, clasificarea încălcărilor trebuie să depindă de
gravitatea

acestora

şi

de

eventualele

consecinţe

pentru

siguranţa

traficului, precum şi de posibilitatea de control a respectării legislaţiei de
către conducătorul auto sau întreprindere.
Acest obiectiv s-a materializat într-o anumită măsură prin adoptarea
Directivei 2009/5/CE a Comisiei. Această nouă directivă, pe baza listei
iniţiale de încălcări ale Regulamentului CE nr.561/2006, prevăzută în
anexa III la Directiva 2006/22/CE, clasifică încălcările comune ale acestui
Regulament în 3 categorii: foarte grave, grave şi minore.
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Membrii comisiei au dorit unele lămuriri suplimentare referitoare la
aplicarea ordonanţei şi au hotărât amânarea dezbaterilor pentru a fi
prezent

la

dezbateri

un

secretar

de

stat

din

cadrul

Ministerului

Transporturilor şi Infrastructurii, care să răspundă întrebărilor membrilor
comisiei.
Supusă votului, propunerea de amânare a fost acceptată cu
unanimitate de voturi.
Proiectul

de

Lege

pentru

aprobarea

Ordonanţei

Guvernului

nr.26/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului de
Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile - PLx 599/2009 a
fost prezentat de domnul Decebal Stănescu, 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

privind

aprobarea

Ordonanţei

Guvernului

nr.25/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr.274/2004 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii PLx 572/2009 a fost prezentat de 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 acordarea unui aviz
favorabil. Cu unanimitate de voturi, propunerea de avizare favorabilă a
fost acceptată.
Proiectul de Lege pentru modificarea art.69 din Legea nr.571 din
2003 privind Codul fiscal - PLx 578/2009 a fost prezentat de doamna
Adriana Breazu, expert parlamentar.
În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi
invitaţii. Au fost formulate amendamente care au fost acceptate de
membrii comisiei, cu 17 voturi pentru şi un vot împotrivă.
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În urma finalizării dezbaterilor, s-a hotărât acordarea unui aviz
favorabil, cu amendamente.
În zilele de 16 şi 17 decembrie 2009, la lucrările comisiei au fost
prezenţi 15 deputaţi, lipsind domnul deputat Victor Paul Dobre (grup
parlamentar PNL), domnul deputat Kerekes Károly (grup parlamentar
UDMR),

doamna

deputat

Maria

Eugenia

Barna

(grup

parlamentar

PSD+PC), domnul deputat Florian Daniel Geantă (grup parlamentar PD-L)
şi doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora (grup parlamentar PNL) –
delegaţie.
Au fost prezenţi următorii deputaţi: Ioan-Nelu Botiş şi Ioan Cindrea
– vicepreşedinţi, Adrian Solomon – secretar, Claudia Boghicevici, Ioan
Narcis Chisăliţă, Dorel Covaci, Ioan Damian, Cristina Elena Dobre, Cornel
Ghiţă, Ludovic Orban, Dan-Mircea Popescu, Vasile Silviu Prigoană, Nini
Săpunaru, Marian Sârbu, Iulian Vladu – membri.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Ioan Cindrea,
vicepreşedinte al comisiei.
Comisia a aprobat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi:
1.

Proiect

de

nr.105/1999

Lege

pentru

privind

modificarea

acordarea

unor

Ordonanţei

Guvernului

drepturi

persoanelor

persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere
de la 6 martie 1945 din motive etnice - PLx 457/2009
2.

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

3.

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009
privind organizarea şi funcţionarea rezidenţiatului - PLx 541/2009.
La dezbateri au participat ca invitaţi:

-

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

-

d-na Irina Avramescu – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice
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-

d-na Vasilica Petre – director adjunct, Ministerul Administraţiei şi
Internelor.
Dezbaterea

asupra

proiectului

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
amânată, la solicitarea iniţiatorilor.
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
doamna Lidia Vlădescu, consultant parlamentar, care a precizat că
obiectul de reglementare îl reprezintă modificarea şi completarea Legii
nr.95/2006, respectiv modificarea condiţiilor pe care o persoană trebuie să
le îndeplinească pentru a ocupa funcţia de manager. Astfel, persoana care
va ocupa funcţia de manager trebuie să fie absolvent al unei instituţii de
învăţământ

superior

în

domeniul

medical,

economic,

juridic

sau

administrative. De asemenea, pentru spitalele clinice managerul trebuie să
fie cadru universitar sau medic primar.
De asemenea, se propune modificarea dispoziţiilor care prevăd
suspendarea contractului de management doar al persoanelor care ocupă
funcţia de manager în aceeaşi unitate sanitară. Se înlătură astfel o
discriminare, prin stabilirea prevederii privind suspendarea pe toată
perioada exercitării mandatului a contractului individual de muncă al
tuturor persoanelor care ocupă funcţia de manager.
În acelaşi timp, se completează şi prevederile art.1833 din lege, prin
introducerea prevederii privind încetarea contractului de management în
cazul în care ministrul sănătăţii constată că managerul nu mai îndeplineşte
condiţiile

prevăzute

de

dispoziţiile

legale

în

vigoare

la

încheierea

contractului de management.
Totodată, se mai introduce o nouă cauză de încetare a contractului
de management, în cazul existenţei plăţilor restante a căror vechime este
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mai mare de 2 ani, în condiţiile în care se constată abateri de la legislaţia
în vigoare privind plata cronologică a obligaţiilor către furnizori. Această
completare a Legii nr.95/2006 este motivată de faptul că multe spitale au
acumulat datorii, datorită unui management defectuos, iar toate aceste
datorii afectează calitatea serviciilor medicale furnizate.
Membrii comisiei au solicitat amânarea discuţiilor asupra acestui
proiect de lege întrucât la dezbateri nu au fost prezenţi reprezentanţi ai
Ministerului Sănătăţii. Supusă votului, propunerea de amânare a fost
acceptată cu unanimitate de voturi.
Domnul deputat Adrian Solomon, secretar al comisiei, a dorit să se
consemneze în procesul verbal că membrii comisiei consideră că ar trebui
să avem prezenţi în comisie, la dezbaterea pe fond a proiectelor de lege,
secretari de stat din partea ministerelor implicate.
Proiectul

de

Lege

pentru

aprobarea

Ordonanţei

Guvernului

nr.18/2009 privind organizarea şi funcţionarea rezidenţiatului - PLx
541/2009

a

fost

prezentat

de

domnul

Decebal

Stănescu,

expert

parlamentar.
Membrii comisiei au solicitat amânarea discuţiilor şi asupra acestui
proiect de lege întrucât nu au fost prezenţi reprezentanţi ai Ministerului
Sănătăţii. Supusă votului, propunerea de amânare a fost acceptată cu
unanimitate de voturi.
În ziua de 17 decembrie 2009, Comisia pentru muncă şi protecţie
socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu individual
asupra iniţiativelor legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei.
VICEPREŞEDINTE,
Ioan Cindrea

Şef serviciu,
Consilier parlamentar Elena Mesaroş

SECRETAR,
Adrian Solomon

Întocmit,
Consultant parlamentar Lidia Vlădescu
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