Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din 8 septembrie 2009

În ziua de 8 septembrie 2009, Comisia pentru muncă şi protecţie
socială şi Comisia pentru sănătate şi familie şi-au desfăşurat lucrările în
şedinţă comună, între orele 14.00 – 16.00, având următoarea ordine de
zi:
1.

Propunere

legislativă

pentru

modificarea

şi

completarea

Legii

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor
cu handicap - PLx 91/2009
2.

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

3.

Proiect

de

Guvernului

Lege

pentru

nr.158/2005

modificarea
privind

Ordonanţei

concediile

şi

de

urgenţă

indemnizaţiile

a
de

asigurări sociale de sănătate - PLx 340/2009.
Lucrările au fost conduse de către doamna deputat Rodica Nassar,
preşedintele Comisiei pentru sănătate şi familie.
La dezbateri a participat, în calitate de invitat, în conformitate cu
prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, doamna Iustina
Radu,

vicepreşedinte

al

Autorităţii

Naţionale

pentru

Persoanele

cu

Handicap.
Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru modificarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi
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indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate - PLx 340/2009, aflat la
primul punct al ordinii de zi.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea
prevederilor alin.(1) al art.23 şi alin.(1) al art.24 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de
asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, în
sensul majorării concediului pentru sarcină şi lăuzie de la 126 de zile
calendaristice la 168 de zile calendaristice, perioadă în care persoanele
beneficiare vor primi indemnizaţie de maternitate.
Potrivit datelor preluate de pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale, în anul 2010 se estimează un număr de aproximativ
200.000 de persoane beneficiare a indemnizaţiei de maternitate.
Guvernul,

în

punctul

său

de

vedere

transmis

Parlamentului,

precizează că nu susţine adoptarea acestui proiect de lege.
Consiliul Economic şi Social a avizat negativ proiectul de lege,
motivând că majorarea numărului de zile calendaristice pentru concediul
de sarcină şi lăuzie ar crea o presiune suplimentară asupra bugetului
Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
În punctul său de vedere, Ministerul Finanţelor Publice atrage
atenţia asupra faptului că aplicarea prevederilor propuse ar crea, conform
prognozelor, o diminuare cu 30 milioane lei a veniturilor bugetului de stat
şi cu 53 milioane lei a veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat.
În cursul discuţiilor s-a menţionat că se încalcă prevederile art.15
alin.(1)

din

Legea

nr.500/2002

privind

finanţele

publice,

întrucât

Expunerea de motive ar fi trebuit să fie însoţită de o fişă financiară în care
să fie înscrise efectele financiare asupra bugetului general consolidat,
precum şi mijloacele necesare pentru acoperirea creşterii cheltuielilor.
De asemenea, s-a propus amânarea dezbaterilor întrucât nu sunt
prezenţi reprezentanţii ministerelor de resort.
În finalul dezbaterilor, propunerea de amânare a dezbaterilor asupra
proiectului de lege a fost supusă votului, fiind acceptată în unanimitate.
Totodată, s-a hotărât să se solicite puncte de vedere de la Ministerul
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională
de Asigurări Sociale de Sănătate, care au atribuţii în domeniul familiei şi
protecţiei sociale, respectiv în domeniul asistenţei de sănătate publică.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap - Plx 91/2009, aflată la punctul doi al ordinii de zi, a fost
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prezentată de către doamna deputat Rodica Nassar, preşedintele Comisiei
pentru sănătate şi familie.
Domnia sa a precizat că propunerea legislativă are ca obiect de
reglementare modificarea lit.b) a alin.(1) al art.47 din Legea nr.448/2006
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
vizând acordarea unui spor de 25% în loc de 15% cât este prevăzut în
prezent, calculat la salariul de bază, pentru suprasolicitare neuro-psihică şi
condiţii deosebite de muncă în care se desfăşoară activitatea asistenţilor
personali care au în îngrijire persoane cu handicap grav şi sunt
dependente în totalitate de îngrijire din partea altei persoane.
În cursul discuţiilor s-a precizat că limitele maxime şi minime ale
salariului asistentului social au fost stabilite prin Ordonanţa Guvernului
nr.10/2008. Astfel, conform Anexei nr.IV/11b, salariul asistentului social
este cuprins, în prezent, între 630 - 834 lei.
Totodată, s-a menţionat că angajatorul poate acorda un salariu
cuprins numai între limitele stabilite prin lege pentru activitatea depusă.
În acelaşi timp, s-a precizat că promovarea iniţiativei legislative ar
conduce la influenţe financiare suplimentare la bugetul general consolidat
şi iniţiatorii nu au identificat sursele de finanţare aşa cum prevede art.138
alin.(5) din Constituţia României, republicată.
Ţinând cont de cele expuse, membrii celor două comisii au hotărât,
cu 36 voturi pentru, 1 împotrivă şi 2 abţineri, respingerea propunerii
legislative.
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, aflat la punctul trei al ordinii de zi, a fost prezentat de către
doamna deputat Rodica Nassar, preşedintele Comisiei pentru sănătate şi
familie.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare
alin.(7)–(11)

ale

art.13

din

Ordonanţa

de

urgenţă

modificarea
a

Guvernului

nr.14/2003 şi completarea aceluiaşi articol cu un nou alineat.
Intervenţiile legislative preconizate au ca scop modificarea structurii
comisiilor de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi şi a
secretariatului acestor comisii.
În cadrul discuţiilor, cele două comisii au fost informate de către
doamna Iustina Radu, vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru
Persoanele cu Handicap, că această instituţie a iniţiat un nou demers
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legislativ pentru corectarea disfuncţionalităţilor constatate la nivelul
autorităţii, inclusiv la nivelul comisiilor de expertiză.
Domnul deputat Ioan Cindrea a precizat că scopul comisiei, aşa cum
este definit la alin.(3) al aceluiaşi articol, este încadrarea sau respingerea
încadrării într-o categorie de persoane cu handicap şi este necesar ca din
componenţa comisiei să facă parte şi medici specialişti în expertiză medicală
şi recuperarea capacităţii de muncă, interne, medicină generală sau
medicină de familie. În acest sens, domnia sa a semnalat că textul iniţial al
alin.(7) al art.13 prevede în componenţa comisiei doi medici specialişti în
expertiză medicală şi recuperarea capacităţii de muncă şi un psiholog,
reglementare care nu se mai regăseşte în textul propus de iniţiatori.
De asemenea, domnia sa consideră că, fiind vorba despre acte
medicale, este absolut necesară prezenţa în aceste comisii a cel puţin unui
medic specialist, în funcţie de natura handicapului persoanei care se
prezintă la comisie.
Totodată, s-a apreciat că atribuţiile direcţiilor de sănătate publică
judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti nu justifică prezenţa în aceste
comisii a unui reprezentant al acestora.
Referitor la reformularea alin.(11), art.33 din Legea nr.273/2006
privind finanţele publice locale precizează că sumele defalcate din unele
venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale se alocă cu
destinaţii speciale, între care nu se regăsesc cele propuse la alin.(11),
formularea acestuia încălcând legea mai sus menţionată.
În ceea ce priveşte secretariatul comisiei, s-a menţionat că
secretarul comisiei nu ar trebui să răspundă în mod exclusiv de legalitatea
documentelor depuse de serviciul de evaluare complexă a persoanelor
adulte cu handicap şi de exactitatea şi legalitatea datelor cuprinse în
documentele emise de comisie, având în principiu, o funcţie de natură
tehnică, ce presupune mai ales primirea şi înregistrarea documentelor,
întocmirea, redactarea şi semnarea alături de comisie a documentaţiei
privind activitatea specifică a acesteia, transmiterea documentelor din
activitatea decizională a comisiei.
Luând în considerare cele expuse, membrii celor două comisii au
hotărât,

în

unanimitate,

respingerea

proiectului

de

lege.

Motivele

respingerii se regăsesc în raportul comun.
Din numărul total al membrilor comisiei (19), în ziua de 8
septembrie 2009 a absentat domnul deputat Marian Sârbu (grup
parlamentar PSD) – ministru.
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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

Întocmit,
Consultant parlamentar Lidia-Ana VLĂDESCU
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