Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din 22 şi 23 septembrie 2009

În ziua de 22 septembrie 2009, Comisia pentru muncă şi protecţie
socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 14.00, având următoarea
ordine de zi:
1. Propunere legislativă privind acordarea unor drepturi salariale specifice
personalului nedidactic din învăţământ - Plx 390/2009 - fond
2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.36 din Legea
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul - PLx
388/2009 – avizare.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre,
preşedintele comisiei.
În

deschiderea

lucrărilor,

propunerea

legislativă

privind

acordarea unor drepturi salariale specifice personalului nedidactic din
învăţământ - Plx 390/2009 a fost prezentată de către domnul Decebal
Stănescu, expert parlamentar, care a precizat că aceasta are ca obiect de
reglementare acordarea, începând cu 1 ianuarie 2010, a unui spor de
stabilitate de 10% şi a unui spor de complexitate de 5-7% din salariul de
bază,

personalului

nedidactic

din

învăţământul

preuniversitar

şi
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universitar, care are o vechime neîntreruptă în învăţământ de peste 10
ani.
În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi
invitaţii.

În

cursul

dezbaterilor

s-a

propus

respingerea

iniţiativei

legislative. Cu 14 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi o abţinere,
propunerea a fost acceptată, iar motivele respingerii se regăsesc în
raportul comisiei.
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.36 din Legea
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul - PLx 388/2009,
a fost prezentat de doamna Lidia Vlădescu, consultant parlamentar, care a
precizat că acesta are ca obiect de reglementare modificarea art.36 din
Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, în sensul
ca ocuparea funcţiei de arhitect şef din structurile administraţiei publice să
se facă numai de către un funcţionar public absolvent al învăţământului
superior de lungă durată cu specialitate în arhitectură sau urbanism.
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, 3 voturi împotrivă şi o abţinere, propunerea
de avizare favorabilă a fost acceptată.
În ziua de 23 septembrie 2009, Comisia pentru muncă şi protecţie
socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 9.30, având următoarea
ordine de zi:
1. Întâlnirea membrilor comisiei cu domnul Viorel Alexandru, Preşedintele
Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale
2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii
copilului - Plx 342/2009 - fond
3. Propunere legislativă pentru completarea art.50 din Legea nr.19/2000
privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale Plx 345/2009 - fond
4. Proiect de Lege privind protecţia minorilor ai căror părinţi sunt plecaţi la
muncă în străinătate - PLx 374/2009 - fond
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5. Propunere legislativă pentru modificarea art.26 din Legea nr.448/2006
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Plx 375/2009 - fond
6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.7 din Legea
nr.142/1998 acordarea tichetelor de masă - PLx 387/2009 - fond
7. Propunere legislativă pentru modificarea lit.b) a art.13 din Legea
nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale
invalizilor şi văduvelor de război - Plx 404/2009 - fond
8. Propunere legislativă pentru modificarea art.2 alin.2 şi 3 şi art.3 alin.1
şi 2 din Legea nr.278/07.11.2008 pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor
financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate - PLx
391/2009 – avizare
9. Diverse.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre,
preşedintele comisiei.
La dezbateri au participat ca invitaţi:


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



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



d-l Gheorghe Cioponea – consilier, Ministerul Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale



d-na Mioara Bogdan – secretar general, Autoritatea Naţională pentru
Protecţia Drepturilor Copilului



d-na

Anca

Ilie

–

consilier

juridic,

Autoritatea

Naţională

pentru

Persoanele cu Handicap


d-na Georgeta Petre – director general, Ministerul Finanţelor Publice



d-na Zenovia Drăgănescu – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice



d-na Maria Torceanu – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice
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d-na Maria Mirela Voica - consilier, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale.
Întâlnirea

membrilor

comisiei

cu

domnul

Viorel

Alexandru,

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale a debutat cu o
prezentare a instituţiei.
Astfel, domnul preşedinte Viorel Alexandru a precizat că Agenţia
Naţională pentru Prestaţii Sociale (ANPS) este înfiinţată ca organ de
specialitate cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii,
Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS). Agenţia funcţionează de la 1
noiembrie 2008 şi are ca scop administrarea şi gestionarea prestaţiilor
sociale acordate de la bugetul de stat într-un sistem unitar de plată.
Agenţia asigură plata drepturilor sociale aşa cum sunt acestea definite la
art.17 din Legea nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă
socială.
La nivel central funcţionează Agenţia Naţională pentru Prestaţii
Sociale. În subordinea acesteia funcţionează agenţii teritoriale pentru
prestaţii sociale - agenţiile judeţene şi agenţia municipiului Bucureşti -, ca
servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridică, ce au ca scop
gestionarea sistemului prestaţiilor sociale la nivel teritorial.
Sistemul prestaţiilor sociale din România cuprinde: alocaţii familiale,
ajutoare sociale, indemnizaţii şi facilităţi.
Statul acordă prestaţiile sociale prin autorităţile administraţiei
publice centrale sau locale, în conformitate cu prevederile legislaţiei în
vigoare.
La
domnului

sfârşitul

prezentării,

preşedinte

Viorel

domnii

deputaţi

Alexandru.

au

Întrebările

adresat
s-au

întrebări
referit

la

problemele cu care se confruntă ANPS şi la modul de soluţionare al
acestora, gândit în condiţiile economice actuale.
În finalul discuţiilor, domnul preşedinte Viorel Alexandru a răspuns
întrebărilor puse şi a precizat că răspunsurile formulate vor fi transmise
domnilor deputaţi şi în scris.
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Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
de urgenţă nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii
copilului - Plx 342/2009, a fost prezentat de doamna Sorina Szabo, expert
parlamentar, care a precizat că obiectul de reglementare îl reprezintă
modificarea

şi

completarea

Ordonanţei

de

urgenţă

a

Guvernului

nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.7/2007, cu modificările
şi completările ulterioare, în sensul acordării indemnizaţiei lunare pentru
fiecare copil în parte, în cazul multipleţilor, precum şi acordarea
concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv
până la 3 ani, şi a indemnizaţiei lunare aferente, părintelui supravieţuitor,
în cazul în care părintele beneficiar al acestor drepturi decedează.
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, s-a propus aprobarea iniţiativei
legislative cu amendamentele acceptate. Cu o abţinere, propunerea
legislativă a fost acceptată în forma prezentată în raportul comisiei.
Propunerea

legislativă

pentru

completarea

art.50

din

Legea

nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări
sociale - Plx 345/2009, a fost prezentată de doamna Elena Anghel,
consilier parlamentar, care a precizat că obiectul de reglementare îl
constituie completarea art.50 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public
de pensii şi alte drepturi sociale, cu modificările şi completările ulterioare,
cu o prevedere potrivit căreia asiguraţii, disponibilizaţi în perioada 30 mai
2009 – 31 decembrie 2010 ca urmare a reducerii activităţii agenţilor
economici şi care au realizat stagii complete de cotizare, pot solicita
pensie anticipată parţială fără diminuarea prevăzută la alin.(2) al aceluiaşi
articol.
Iniţiatorii, prezenţi la dezbaterea în comisie, au precizat că nu mai
susţin promovarea acestui proiect de act normativ.
În aceste condiţii, a fost supusă votului respingerea propunerii
legislative, soluţia fiind acceptată cu unanimitate de voturi.
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Proiectul de Lege privind protecţia minorilor ai căror părinţi sunt
plecaţi la muncă în străinătate - PLx 374/2009, a fost prezentat de
doamna Adriana Breazu, expert parlamentar. Domnia sa a precizat că au
fost depuse la comisie o serie de amendamente.
În cadrul discuţiilor, s-a propus amânarea dezbaterilor pentru ca
amendamentele să fie transmise Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei
Sociale în vederea exprimării unui punct de vedere asupra lor. De
asemenea, s-a solicitat prezenţa la dezbateri a unui secretar de stat.
Propunerile au fost supuse votului, fiind acceptate în unanimitate.
Propunerea

legislativă

pentru

modificarea

art.26

din

Legea

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap - Plx 375/2009, a fost prezentată de doamna Sorina Szabo,
expert parlamentar, care a precizat că aceasta are ca obiect de
reglementare modificarea art.26 din Legea nr.448/2006 privind protecţia
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu
modificările ulterioare, astfel ca persoanele cu handicap pensionare să
beneficieze de scutirea de impozit a sumei din pensie ce depăşeşte 1.000
lei la fel ca şi persoanele cu handicap care lucrează şi care beneficiază de
scutire de impozit pe veniturile realizate din salarii sau din indemnizaţii de
natură salarială.
Domnia sa a precizat că au fost sesizate cu dezbaterea pe fond a
acestei două comisii, respectiv comisia noastră şi Comisia pentru sănătate
şi familie.
În cursul dezbaterilor s-a precizat că la Comisia pentru muncă şi
protecţie socială au mai fost discutate propuneri legislative care au avut
acelaşi obiect de reglementare, respectiv completarea art.26 din Legea
nr.448/2006 cu un text nou care viza scutirea de la plata impozitului pe
veniturile din pensii a persoanelor cu handicap grav sau accentuat, însă
acestea au fost respinse definitiv de Camera Deputaţilor, în calitate de
Cameră Decizională, respingerea lor fiind motivată atât de faptul că
plafonul de neimpozitare a pensiilor a fost ridicat la suma de 1.000 de lei,
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cât şi de faptul că trebuie evitată crearea unor discriminări între diferite
categorii de pensionari. Acordarea de facilităţi fiscale în funcţie de alte
criterii decât cel al dimensiunii venitului ar crea un tratament fiscal
privilegiat în raport cu celelalte persoane fizice ce obţin venituri din pensii.
În finalul discuţiilor propunerea legislativă a fost supusă votului,
întrunind 4 voturi pentru, 8 voturi împotrivă şi 2 abţineri. Având în vedere
acest rezultat, se va transmite Comisiei pentru sănătate şi familie un
raport preliminar de respingere, urmând ca raportul comun să fie întocmit
după finalizarea dezbaterilor şi în cadrul acestei comisii.
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.7 din Legea
nr.142/1998 acordarea tichetelor de masă - PLx 387/2009, a fost
prezentat de doamna Adriana Breazu, expert parlamentar, care a precizat
că acesta are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art.7
din

Legea

nr.142/1998

privind

acordarea

tichetelor

de

masă,

cu

modificările şi completările ulterioare, cu un nou alineat, alin.(21), prin
care se urmăreşte ca unităţile emitente a tichetelor de masă sau
angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul alimentaţiei publice,
să nu poată impune angajaţilor folosirea tichetelor de masă într-o anumită
reţea sau în propriile reţele, lăsând acestora dreptul de a opta pentru
oricare din unităţile de alimentaţie publică cuprinse în lista prevăzută în
lege la art.7 alin.(2).
În cursul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei cât şi
invitaţii, iar la finalul acestora s-a propus respingerea proiectului de lege
întrucât, potrivit prevederilor art.7 alin.(2) din Legea nr.142/1998 privind
acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare,
salariaţii pot folosi tichetele de masă la unităţile de alimentaţie publică din
lista transmisă de unităţile emitente, fără obligativitatea de a folosi o
anumită reţea de alimentaţie publică.
În

susţinerea

Ministerului

Muncii,

acestei
Familiei

soluţii,
şi

s-a

pronunţat

Protecţiei

Sociale,

şi

reprezentantul

domnul

consilier

Gheorghe Cioponea, care a precizat că stabilirea unităţilor de alimentaţie
publică se face de către angajator împreună cu organizaţiile sindicale legal
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constituite sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentanţii
salariaţilor, printr-un act adiţional la contractul colectiv de muncă.
Supusă votului, propunerea de respingere a proiectului de lege a
fost acceptată cu unanimitate de voturi.
Propunerea legislativă pentru modificarea lit.b) a art.13 din Legea
nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale
invalizilor şi văduvelor de război - Plx 404/2009, a fost prezentată de către
doamna Monica Rallu Curta, expert parlamentar, care a precizat că
aceasta are ca obiect de reglementare modificarea lit.b) a art.13 din Legea
nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale
invalizilor şi văduvelor de război, în sensul acordării veteranilor de război,
în echivalent, a unei suprafeţe de teren cu vegetaţie forestieră, după
încheierea procesului de restituire a proprietăţilor, în situaţiile în care nu
este posibilă împroprietărirea cu 500 m2 pentru loc de casă sau un hectar
de teren arabil, aşa cum prevede textul în vigoare al lit. b) a art. 13 din
legea mai sus menţionată.
În cursul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei cât şi
invitaţii, precizându-se că în art.34 alin.(1) din Legea nr.46/2008 - Codul
Silvic,

cu

modificările

şi

completările

ulterioare,

se

precizează

că

„terenurile forestiere proprietate publică a statului nu fac obiectul
constituirii dreptului de proprietate sau al unui dezmembrământ al
acestuia”.
De asemenea, s-a menţionat faptul că prin Hotărârea Guvernului
nr.1301/2004 s-a stabilit cuantumul despăgubirii la 1.564 lei pentru toţi
veteranii decoraţi care nu au beneficiat de atribuirea terenului de 500 m2
sau un hectar teren arabil, iar plata drepturilor s-a efectuat de la bugetul
de

stat

prin

bugetul

Ministerului

Administraţiei

şi

Internelor,

prin

prefecturile judeţene, respectiv prin prefectura Municipiului Bucureşti.
Luând în considerare cele prezentate, s-a propus respingerea
iniţiativei legislative. Supusă votului, propunerea de respingerea a fost
acceptată cu 14 voturi pentru şi 4 abţineri.
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Propunerea legislativă pentru modificarea art.2 alin.2 şi 3 şi art.3
alin.1 şi 2 din Legea nr.278/07.11.2008 pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor
financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate - PLx
391/2009, a fost prezentată de către doamna Lidia Vlădescu, consultant
parlamentar, care a precizat că propunerea legislativă are ca obiect de
reglementare modificarea dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al
situaţiilor financiare anuale consolidate, în sensul introducerii posibilităţii
ca auditul financiar să poată fi efectuat şi de experţii contabili, respectiv
de firmele de expertiză contabilă.
Totodată, se propune ca, alături de Camera Auditorilor Financiari, şi
Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi să fie “autoritate
competentă responsabilă pentru autorizarea auditorilor statutari şi a
firmelor de audit.”
În cadrul discuţiilor, domnul deputat Ioan-Nelu Botiş, vicepreşedinte
al comisiei, a solicitat amânarea dezbaterilor asupra propunerii legislative
cu două săptămâni. De asemenea, a solicitat invitarea la dezbaterile
ulterioare a unui secretar de stat din Ministerul Finanţelor Publice şi a unui
reprezentant al Camerei Auditorilor Financiari.
Supuse votului, propunerile au fost acceptate de membrii comisiei
cu unanimitate de voturi.
În finalul şedinţei, la punctul 9 al ordinii de zi, “Diverse”, domnul
preşedinte

Victor

Paul

Dobre

a

prezentat

membrilor

comisiei

un

memorandum intern transmis de Sindicatul Salariaţilor din Camera
Deputaţilor, prin care se solicită dezbaterea cu prioritate a proiectului de
lege cu nr.PLx 264/2007 şi aprobarea lui în forma prezentată de Senat.
Doamna consilier Elena Mesaroş i-a informat pe membrii comisiei
despre traseul legislativ al acestei iniţiative legislative şi formele adoptate
de Camera Deputaţilor şi Senat, precizând că în acest moment se află în
reexaminare, pentru art.26 şi 27, la Comisia pentru muncă şi protecţie
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socială şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. Pe aceste două
articole, Camera decizională este Camera Deputaţilor.
Domnul vicepreşedinte Ioan Cindrea i-a informat pe membrii
comisiei că în şedinţa anterioară a comisiei domnul deputat Karoly
Kerekes a ridicat o problemă referitoare la un proiect de lege, la care
trebuie să dăm răspuns. Experţii au pus la dispoziţia biroului comisiei
materialele necesare – este vorba despre propunerea legislativă privind
completarea art.5 alin.(1) pct.II din Legea nr.19/2000 privind sistemul
public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale - Plx 308/2008,
respectiv raportul suplimentar al comisiei întocmit şi depus în data 6
aprilie 2009.
La o primă analiză, părea că amendamentul adus la art.5 din textul
iniţiativei legislative, admis de comisie, nu se regăseşte în legea
promulgată şi publicată în Monitorul Oficial. S-a verificat acest lucru şi s-a
constatat că pct.II al alin.(1) al art.5 a fost eliminat de comisie,
amendamentul fiind acceptat de membrii comisiei şi se regăseşte în
raportul comisiei. Ca atare, trebuie să precizăm că nu există nici un fel
imixtiune a Departamentului Legislativ faţă de ceea ce s-a hotărât în
comisie şi în plenul Camerei Deputaţilor, procedura adoptării şi trimiterii la
promulgare nefiind viciată în vreun fel.
Domnul deputat Ioan-Nelu Botiş, i-a informat pe cei prezenţi că a
participat, în calitate de vicepreşedinte al comisiei, la Palatul Cotroceni, la
prezentarea unui raport cu titlul Riscuri şi inechităţi sociale în România.
Raportul se află la secretariatul comisiei şi poate fi studiat.
Din numărul total al membrilor comisiei (19), în ziua de 23
septembrie 2009 a absentat domnul deputat Marian Sârbu (grup
parlamentar PSD) – ministru.
Conform prevederilor art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Kerekes Károly (grup
parlamentar UDMR) – delegaţie, a participat domnul deputat Ákos Derzsi.
Au fost prezenţi următorii deputaţi: Victor Paul Dobre – preşedinte,
Ioan-Nelu Botiş şi Ioan Cindrea – vicepreşedinţi, Adrian Solomon –
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secretar, 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, Iulian Vladu şi Ákos Derzsi.

Preşedinte,

Secretar,

Victor Paul Dobre

Adrian Solomon

Şef serviciu,
Consilier parlamentar Elena MESAROŞ

Întocmit,
Consultant parlamentar Lidia-Ana VLĂDESCU
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