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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 10, 11 şi 12 martie 2009 

 

 

În ziua de 10 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 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.118/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative în 

vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi de asistenţă 

socială şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată 

- PLx 21/2009 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.226 din 

2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale - Plx 

85/2009 

3. Propunere legislativă pentru modificarea Anexei nr.1, pct.C din Legea 

nr.138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar 

din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă 

naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil 

din aceste instituţii - Plx 79/2009 

4. Propunere legislativă privind salarizarea bugetarilor - Plx 80/2009 

5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

Urgenţă nr.187 din 20 decembrie 2001 privind creşterile salariale ce se 

vor acorda în anul 2002 personalului din sectorul bugetar - Plx 81/2009 



6. Propunere legislativă privind gratuitatea la transportul în comun pentru 

pensionari - Plx 82/2009 

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordinului 

nr.14/2007 al secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru 

Protecţia Drepturilor Copilului pentru aprobarea Standardelor minime 

obligatorii privind Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă 

independentă şi a ghidului metodologic de implantare a acestor 

standarde - Plx 83/2009 

8. Propunere legislativă privind instituirea celei de-a 13-a pensii - Plx 

84/2009 

9. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.134 din Legea 

nr.53/2003 - Codul muncii - Plx 86/2009 

10. Propunere legislativă privind modificarea alineatului (1) al articolului 

134 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii - Plx 87/2009 

11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

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

sociale - Plx 88/2009 

12. 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 

13. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 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 95/2009 

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

nr.139/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative în 

vederea organizării Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale - PLx 

115/2009 

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

nr.140/2008 pentru modificarea art.3 alin.(1) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.45/2008 privind unele măsuri pentru întărirea 

capacităţii administrative a României în vederea îndeplinirii obligaţiilor 
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ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene - PLx 

116/2009. 

AVIZARE  

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

nr.92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager 

public - PLx 666/2008. 

 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Victor Paul 

Dobre, preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

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

Protecţiei Sociale  

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

Sociale  

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

Sociale 

 d-na Ileana Savu – preşedinte, Agenţia Naţională pentru Protecţia 

Drepturilor Copilului 

 d-l Andras Szakal – preşedinte, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. 

 

 Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.118/2008 privind modificarea şi 

completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre 

nivelul unor drepturi de asistenţă socială şi nivelul salariului de bază minim 

brut pe ţară garantat în plată - PLx 21/2009, care a fost prezentat de către 

doamna Sorina Szabo, expert parlamentar. 

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

invitaţii. Au fost propuse amendamente, însuşite de plenul comisiei cu 

unanimitate de voturi. 

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

lege cu amendamentele acceptate. Cu unanimitate de voturi, proiectul a fost 

acceptat în forma prezentată în raportul comisiei. 
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 Propunerea legislativă privind salarizarea bugetarilor - Plx 80/2009 a 

fost prezentată de către doamna consilier Elena Mesaroş, şef serviciu. 

 Domnia sa a precizat că au fost învestite două comisii cu dezbaterea 

pe fond a acestei propuneri legislative, respectiv Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială şi Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic.  

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

invitaţii. În cursul dezbaterilor s-a propus respingerea propunerii legislative. 

Cu unanimitate de voturi propunerea a fost acceptată, urmând ca raportul 

comun să fie întocmit după finalizarea dezbaterilor în cadrul Comisiei pentru 

administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

 

 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.140/2008 pentru modificarea art.3 alin.(1) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.45/2008 privind unele măsuri pentru întărirea 

capacităţii administrative a României în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi 

revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene - Plx 116/2009, a 

fost prezentat de către domnul Andras Szakal, preşedintele Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor Publici. 

 Doamna Adriana Breazu, expert parlamentar, a precizat că au fost 

învestite cu dezbaterea pe fond a proiectul de lege două comisii, respectiv 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru administraţie 

publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

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, urmând ca raportul comun să fie întocmit după finalizarea 

dezbaterilor în cadrul Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de Urgenţă nr.187 din 20 decembrie 2001 privind creşterile salariale ce se 
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vor acorda în anul 2002 personalului din sectorul bugetar - Plx 81/2009 a 

fost prezentată de către doamna consilier Elena Mesaroş, şef serviciu. 

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

invitaţii. În cursul dezbaterilor s-a propus respingerea propunerii legislative. 

Cu unanimitate de voturi, propunerea a fost acceptată, iar motivele 

respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

Propunerea legislativă privind gratuitatea la transportul în comun 

pentru pensionari - Plx 82/2009 a fost prezentată de către doamna consilier 

Elena Anghel. 

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

invitaţii. În cursul dezbaterilor s-a propus respingerea propunerii legislative. 

Cu unanimitate de voturi, propunerea a fost acceptată, iar motivele 

respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordinului 

nr.14/2007 al secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 

Drepturilor Copilului pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii 

privind Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi a 

ghidului metodologic de implementare a acestor standarde - Plx 83/2009 a 

fost prezentată de către domnul Decebal Stănescu, expert parlamentar. 

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

invitaţii. În cursul dezbaterilor s-a propus respingerea iniţiativei legislative. 

Cu unanimitate de voturi, propunerea a fost acceptată, iar motivele 

respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

 Dezbaterile asupra propunerii legislative privind instituirea celei de-a 

13-a pensii - Plx 84/2009 au fost amânate cu 2 săptămâni, pentru a se 

solicita un punct de vedere de la Ministerul Finanţelor Publice. Propunerea de 

amânare a fost acceptată în unanimitate. 
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 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.226 

din 2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale - Plx 

85/2009 a fost prezentată de către doamna consilier Elena Anghel. 

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

invitaţii. În cursul dezbaterilor s-a propus respingerea iniţiativei legislative. 

Cu unanimitate de voturi, propunerea a fost acceptată, iar motivele 

respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.134 din Legea 

nr.53/2003 - Codul muncii - Plx 86/2009 s-a discutat împreună cu 

propunerea legislativă privind modificarea alineatului (1) al articolului 134 

din Legea nr.53/2003 - Codul muncii - Plx 87/2009. Ambele iniţiative 

legislative au fost prezentate de către doamna Lidia Vlădescu, consultant 

parlamentar. 

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

invitaţii. În cursul dezbaterilor s-a propus respingerea celor două iniţiative 

legislative. Cu unanimitate de voturi, propunerea a fost acceptată, iar 

motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei, care va fi întocmit în 

conformitate cu prevederile art.68 alin.(1) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor. 

  

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

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

sociale - Plx 88/2009 a fost prezentată de către doamna consilier Elena 

Anghel. 

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

invitaţii. În cursul dezbaterilor s-a propus respingerea iniţiatviei legislative. 

Cu majoritate de voturi (5 voturi împotrivă şi 2 abţineri), propunerea a fost 

acceptată, iar motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

  

 Dezbaterile asupra propunerii legislative pentru modificarea alin.(1) al 

art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea 
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familiei în vederea creşterii copilului - Plx 89/2009 au fost amânate. 

Propunerea de amânare a fost acceptată cu majoritate de voturi (2 abţineri). 

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 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 95/2009 a fost prezentată de către 

doamna Monica Rallu Curta, expert parlamentar. 

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

invitaţii. În cursul dezbaterilor s-a propus respingerea propunerii legislative. 

Cu majoritate de voturi (o abţinere), propunerea a fost acceptată, iar 

motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.139/2008 privind modificarea şi completarea unor acte 

normative în vederea organizării Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale - 

Plx 115/2009 a fost prezentat de către doamna Adriana Breazu, expert 

parlamentar. 

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. 

 

 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit 

manager public - PLx 666/2008 a fost prezentat de către domnul Andras 

Szakal, preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. 

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 Anexei nr.1, pct.C din Legea 

nr.138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din 
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instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, 

precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste 

instituţii - Plx 79/2009 a fost prezentată de către doamna consilier Elena 

Mesaroş. Domnia sa a precizat că au fost învestite cu dezbaterea pe fond a 

acestei propuneri legislative două comisii, respectiv Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială şi Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională. 

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

invitaţii, iar în urma finalizării dezbaterilor, s-a propus respingerea iniţiativei 

legislative. Cu unanimitate de voturi, propunerea a fost acceptată, urmând 

ca raportul comun să fie întocmit după finalizarea dezbaterilor în cadrul 

Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

 

 În ziua de 11 martie 2009, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

şi-a desfăşurat lucrările între orele 9.30 – 16.00. 

 

  Între orele 9.30 – 11.00 a avut loc şedinţa comună a Comisiei pentru 

muncă şi protecţie socială din Camera Deputaţilor şi Comisiei pentru muncă, 

familie şi protecţie socială din Senat, lucrările având pe ordinea de zi trei 

proiecte de legi asupra cărora cele două comisii trebuie să acorde avize, 

respectiv: 

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a 

bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007, precum şi a contului 

general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 

2007 - PLx 546/2008 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.112/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008 - PLx 

627/2008 

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.186/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008 - PLx 

163/2009. 
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La dezbateri au participat ca invitaţi:  

• d-na Doina Ilie - Director general, Ministerul Finanţelor Publice 

• d-na Ştefana Aghergheloaei - Secretar general, Casa Naţională de Pensii 

şi alte Drepturi de Asigurări Sociale 

• d-na Mioara Şerbu - Şef serviciu, Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi 

de Asigurări Sociale 

• d-l Gheorghe Clement - Secretar general, Agenţia Naţională pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă 

• d-l Mircea Hotinceanu - Director, Agenţia Naţională pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă 

• d-na Doina Apostol - şef serviciu, Agenţia Naţională pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă 

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

 

 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.112/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

2008 - PLx 627/2008 şi proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.186/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat 

pe anul 2008 - PLx 163/2009 au fost prezentate de către doamna Doina 

Lica, şef serviciu în cadrul Ministerului Finanţelor Publice.  

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

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

celor două proiecte.  

 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.112/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

2008 - PLx 627/2008 a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi. 

 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.186/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

2008 - PLx 163/2009 a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi (3 voturi 

împotrivă). 
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 Proiectul de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie 

a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007, precum şi a contului 

general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 

2007 - PLx 546/2008 a fost prezentat de către doamna Doina Ilie, director 

general în Ministerul Finanţelor Publice. 

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

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

proiectului de lege, propunere acceptată cu majoritate de voturi (un vot 

împotrivă). 

 Domnii senatori au părăsit sala de şedinţă, iar lucrările au continuat în 

plenul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 

 

 Între orele 11.00 – 12.30 a avut loc întâlnirea membrilor Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială cu domnul Silviu Bian, preşedintele 

Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă. Domnia sa a fost 

invitat, la solicitarea membrilor comisiei, pentru a face o prezentare a 

agenţiei şi pentru a răspunde întrebărilor membrilor comisiei. 

 Domnul Silviu Bian, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă a prezentat activitatea şi problemele pe care le întâmpină 

agenţia. De asemenea, a prezentat stratega de viitor a Agenţiei Naţionale 

pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi a răspuns întrebărilor puse de membrii 

comisiei. 

 

Între orele 12.30 – 16.00, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

şi-a desfăşurat lucrările după următoarea ordine de zi: 

FOND 

1. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr. 14/2008 pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor şi 

persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizează gaze naturale 

pentru încălzirea locuinţei - PLx 290/2008  

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2008 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.109/2005 privind instituirea 
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indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor 

interpreţilor sau executanţi din România - PLx 257/2008  

3. Propunere legislativă pentru modificarea art.I al Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.19/2007 pentru modificarea şi completarea Legii 

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

Plx 101/2008  

4. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.578/2004 privind 

acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor - Plx 452/2008 

5. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea articolelor 276 

şi 277 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi 

completările ulterioare - Plx 507/2008 

6. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.109/2005 privind 

instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionişti a 

artiştilor interpreţi sau executanţi din România  - Plx 508/2008 

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-

profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România - Plx 

509/2008  

8. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.13 din Ordonanţa 

Guvernului nr.14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap - PLx 67/2009 

9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

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

handicap - Plx 90/2009 

10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

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

handicap - Plx 91/2009 

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

nr.86/2008 pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - PLx 662/2008 

12. Propunere legislativă privind completarea art.26 din Legea nr.448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – 

PLx 698/2008. 
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 AVIZARE 

1. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind 

Reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare 

- Plx 528/2008 

2. Propunere legislativă privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Herghelii 

de Stat" - Plx 563/2008. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

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

Protecţiei Sociale  

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

Sociale  

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

Sociale 

 d-l Octavian Ştireanu - Secretar de Stat, Ministerul Culturii, Cultelor şi 

Patrimoniului Naţional 

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

Naţional 

 d-na Valentina Conţescu – Inspector General de Stat adjunct, Inspecţia 

Muncii 

 d-l Ion Gogoescu – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice 

 d-na Doina Dreţcanu – Preşedinte, Autoritatea Naţională pentru 

Persoanele cu Handicap 

 d-na Anca Ilie – consilier, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu 

Handicap 

 d-l Ion Roşu – Director, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării 

Rurale. 

 

 Lucrările au fost conduse de către domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 
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 Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru respingerea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2008 pentru acordarea unui 

ajutor suplimentar familiilor şi persoanelor singure cu venituri reduse, care 

utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinţei - PLx 290/2008, care a 

fost prezentat de către doamna Adriana Breazu, expert parlamentar. Domnia 

sa a mai precizat că proiectul de lege a fost trimis pentru dezbatere pe fond 

la două comisii, respectiv Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi 

Comisia pentru industrii şi servicii. 

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

invitaţii. Au fost propuse două amendamente, însuşite de plenul comisiei cu 

unanimitate de voturi. 

În urma finalizării dezbaterilor, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.14/2008 a fost aprobată. Cu unanimitate de voturi, proiectul de lege a 

fost acceptat în forma prezentată în raportul comun al celor două comisii. 

 

 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.86/2008 pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - PLx 662/2008 

a fost prezentat de către doamna Anca Ilie, consilier în cadrul Autorităţii 

Naţionale pentru Persoanele cu Handicap. 

 Doamna Sorina Szabo, expert parlamentar, a precizat că proiectul de 

lege a fost trimis pentru dezbatere pe fond la două comisii, respectiv 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru sănătate şi 

familie. 

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

invitaţii. Au fost propuse amendamente, însuşite de plenul comisiei cu 

nanimitate de voturi. 

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

lege cu amendamente, propunerea fiind acceptată cu unanimitate de voturi, 

urmând ca raportul comun să fie întocmit după finalizarea dezbaterilor în 

cadrul Comisiei pentru sănătate şi familie. 
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 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2008 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.109/2005 privind instituirea 

indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţilor 

sau executanţi din România - PLx 257/2008 a fost prezentat de către 

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

proiectul de lege a fost trimis pentru dezbatere pe fond la două comisii, 

respectiv Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru 

cultură, arte, mijloace de informare în masă.  

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

invitaţii. Au fost propuse amendamente, însuşite de plenul comisiei cu 

unanimitate de voturi. 

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

lege cu amendamentele acceptate, proiectul fiind acceptat cu unanimitate de 

voturi, în forma prezentată în raportul comun al celor două comisii. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.109/2005 privind 

instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionişti a artiştilor 

interpreţi sau executanţi din România - Plx 508/2008 şi propunerea 

legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.109/2005 privind 

instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor 

interpreţi sau executanţi din România - Plx 509/2008 au fost prezentate de 

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

ambele iniţiative legislative au fost trimise pentru dezbatere pe fond la două 

comisii, respectiv Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia 

pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă.  

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

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

iniţiativelor legislative. Propunerile de respingere au fost acceptate, iar 

motivele respingerilor se regăsec în rapoartele comune ale celor două 

comisii. 

 

 Dezbaterile asupra propunerii legislative pentru modificarea art.I al 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2007 pentru modificarea şi 
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completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public şi alte drepturi de 

asigurări sociale - Plx 101/2008 au fost amânate, pentru ca discutarea 

acesteia să se facă în prezenţa ministrului muncii, familiei şi protecţiei 

sociale. Propunerea de amânare a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.578/2004 privind 

acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor - Plx 452/2008 a fost 

prezentată de către doamna Adriana Breazu, expert parlamentar. 

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

invitaţii. În cursul dezbaterilor s-a propus respingerea iniţiativei legislative. 

Cu majoritate de voturi, propunerea a fost acceptată, iar motivele respingerii 

se regăsesc în raportul comisiei. 

 

 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea articolelor 

276 şi 277 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi 

completările ulterioare - Plx 507/2008 a fost prezentată de către doamna 

Lidia Vlădescu, consultant parlamentar, care a precizat că propunerea 

legislativă a fost trimisă pentru dezbatere pe fond la două comisii, respectiv 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi.  

 Totodată, a menţionat că în şedinţa din 25 februarie 2009, Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât respingerea propunerii legislative. 

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

invitaţii. Au fost propuse amendamente, însuşite de plenul comisiei cu 

majoritate de voturi. 

 În urma finalizării dezbaterilor, propunerea de aprobare a iniţiativei 

legislative cu amendamente a fost acceptată cu majoritate de voturi (4 

voturi împotrivă şi o abţinere).  

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a precizat că, având în vedere 

soluţiile diferite adoptate de cele două comisii sesizate pe fond, discuţiile 

finale asupra propunerii legislative vor avea loc într-o şedinţă comună. 

Domnia sa a propus trimiterea unui raport preliminar cu amendamente la 
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Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, solicitând totodată stabilirea unei 

şedinţe comune. Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 În continuare, şedinţa a fost condusă de domnul vicepreşedinte Ioan 

Cindrea, care a supus dezbaterilor proiectul de Lege pentru modificarea şi 

completarea art.13 din Ordonanţa Guvernului nr.14/2003 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu 

Handicap - PLx 67/2009. Acest proiect a fost prezentat de către doamna 

Lidia Vlădescu, consultant parlamentar, care a precizat că proiectul de lege a 

fost trimis pentru dezbatere pe fond la două comisii, respectiv Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru sănătate şi familie. 

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

invitaţii. Au fost propuse amendamente, însuşite de plenul comisiei cu 

unanimitate de voturi. 

În urma finalizării dezbaterilor, propunerea de aprobare a proiectului 

de lege cu amendamente a fost acceptată cu unanimitate de voturi, urmând 

ca raportul comun să fie întocmit după finalizarea dezbaterilor în cadrul 

Comisiei pentru sănătate şi familie. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

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

handicap - Plx 90/2009 a fost prezentată de către doamna Anca Ilie, 

consilier în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap. 

 Doamna Sorina Szabo, expert parlamentar, a precizat că propunerea 

legislativă a fost trimisă pentru dezbatere pe fond la două comisii, respectiv 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru sănătate şi 

familie. 

 Domnul deputat Silviu Prigoană a solicitat detalierea termenilor 

medicali folosiţi în cuprinsul proiectului de act normativ. Întrucât acest lucru 

nu s-a putut face cu exactitate, domnul vicepreşedinte Ioan Cindrea a 

propus amânarea dezbaterilor pentru ca această propunere legislativă să fie 

discutată în şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru sănătate şi familie, 

având în vederea specializarea acestora. Propunerea a fost acceptată cu 

unanimitate de voturi. 
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 Dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

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

handicap - Plx 91/2009 a fost amânată, pentru a se discuta în şedinţă 

comună cu membrii Comisiei pentru sănătate şi familie. Propunerea a fost 

acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă privind completarea art.26 din Legea 

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

handicap – PLx 698/2008 a fost prezentată de către doamna consilier Elena 

Mesaroş, şef serviciu, care a precizat că şi această iniţiativă legislativă a fost 

trimisă pentru dezbatere pe fond Comisiei pentru muncă şi protecţie socială 

şi Comisiei pentru sănătate şi familie. 

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

invitaţii. În cursul dezbaterilor s-a propus respingerea iniţiativei legislative, 

propunere acceptată cu majoritate de voturi (un vot împotrivă), urmând ca 

raportul comun să fie întocmit după finalizarea dezbaterilor în cadrul 

Comisiei pentru sănătate şi familie. 

 

 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind 

Reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare -  Plx 

528/2008 a fost prezentată de către domnul Decebal Stănescu, expert 

parlamentar. 

 În urma finalizării discuţiilor, s-a propus avizarea negativă, propunere 

acceptată cu majoritate de voturi (o abţinere). 

 

 Propunerea legislativă privind înfiinţarea Companiei Naţionale 

"Herghelii de Stat" – Plx 563/2008 a fost prezentată de către domnul Ion 

Roşu, director în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

 În urma finalizării discuţiilor, s-a propus avizarea negativă, propunere 

acceptată cu unanimitate de voturi. 
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 În ziua de 12 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 18 - 19 martie 2009. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (19), în zilele de 10, 11 şi 12 

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 Elena MESAROŞ 

Întocmit, 
Consultant Lidia-Ana VLĂDESCU 
 

 
18/18 


	 

		2009-03-23T19:15:58+0200
	Lidia G. Vladescu




