Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din 3 şi 5 noiembrie 2009

În ziua de 3 noiembrie 2009, Comisia pentru muncă şi protecţie
socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 14.00, având următoarea
ordine de zi:
1. Proiect

de

Lege

nr.105/1999

pentru

privind

modificarea

acordarea

Ordonanţei

Guvernului

drepturi

persoanelor

unor

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 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 - fond
3. 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
4. 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
5. Propunere

legislativă

privind

completarea

art.136

din

Legea

nr.304/2004 privind organizarea judiciară - Plx 464/2009 – avizare
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6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.90/2009

privind

reglementarea

unor

măsuri

în

domeniul

administraţiei publice - PLx 511/2009 – avizare.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre,
preşedintele comisiei.
La dezbateri au participat ca invitaţi:
-

d-l deputat Aurel Vainer – iniţiator al proiectului cu nr. Plx 457/2009

-

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

-

d-l George Marinescu – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice

-

d-na Florentina Gemănoiu – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice

-

d-l Cristian Roman – vicepreşedinte, Agenţia Naţională a Funcţionarilor
Publici
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 domnul deputat Aurel
Vainer, în calitate de iniţiator.
În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi
invitaţii. S-a propus amânarea dezbaterilor cu două săptămâni şi
solicitarea unui punct de vedere de la Ministerul Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale referitor la numărul de persoane, pe fiecare categorie în
parte de beneficiari.
Supuse

votului,

cele

două

propuneri

au

fost

acceptate

cu

unanimitate de voturi.
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
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Curta, expert parlamentar, care a precizat că obiectul de reglementare îl
constituie majorarea cuantumului indemnizaţiei lunare de la 2,53 lei, cât
este în prezent, la 5 lei, precum şi acordarea unor prestaţii în natură.
În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi
invitaţii. Reprezentaţii Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale au
precizat că nu susţin promovarea acestui proiect de act normativ întrucât,
prin

Hotărârea

Guvernului

nr.1147/2008

privind

indexarea

unor

indemnizaţii în baza unor legi speciale, indemnizaţia pentru fiecare lună de
stagiu militar a fost majorată cu 7,5%, aceasta fiind în prezent de 2,53 lei,
iar propunerea de majorare la 5 lei reprezintă o creştere de 98%, care nu
poate fi susţinută.
Reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice au precizat că orice
propunere de scutire de impozit pe o singură locuinţă trebuie să aibă în
vedere respectarea prevederilor Legii nr. 571/2003 - Codul fiscal, care, la
Titlul IX “Impozite şi taxe locale” precizează în mod expres categoriile de
persoane fizice care beneficiază de scutire de la plata impozitului pe
clădiri.
Având în vedere cele prezentate, s-a propus respingerea iniţiativei
legislative. Supusă votului, propunerea de respingere a fost acceptată, cu
unanimitate de voturi.
Propunerea
nr.304/2004

legislativă

privind

privind

organizarea

completarea

judiciară

-

Plx

art.136

din

464/2009

Legea
a

fost

prezentată de doamna Lidia Vlădescu, consultant parlamentar, care a
precizat că obiectul de reglementare îl constituie completarea art.136 din
Legea nr.304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în sensul preluării prin transfer de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
a personalului şi a logisticii direcţiilor financiar-contabile şi de investiţii,
precum şi punerii la dispoziţie de către Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor
Cetăţeneşti a spaţiilor necesare desfăşurării activităţii acestora.
În cadrul discuţiilor au luat cuvântul membrii comisiei. Nu au fost
prezenţi reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti.
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În urma finalizării dezbaterilor, s-a propus acordarea unui aviz
favorabil, în forma prezentată de iniţiatori. Cu unanimitate de voturi,
propunerea de avizare favorabilă a fost acceptată.
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.90/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul
administraţiei publice - PLx 511/2009 a fost prezentat de către domnul
Cristian Coman, vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici, care a precizat că obiectul proiectului de lege îl constituie
reglementarea unor măsuri în domeniul funcţiei publice, vizând stabilirea
unor condiţii pentru candidaţii care participă la concursurile organizate
pentru ocuparea funcţiei publice de secretar al comunei, dar nu
îndeplinesc condiţiile de studii şi de vechime în specialitate, precum şi
cerinţele privind ocuparea unei funcţii corespunzătoare categoriei înalţilor
funcţionari 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 majoritate de voturi (o abţinere), propunerea de avizare
favorabilă a fost acceptată.
Celelalte două proiecte aflate pe ordinea de zi au fost amânate
pentru şedinţa ulterioară a comisiei.
În ziua de 5 noiembrie 2009, Comisia pentru muncă şi protecţie
socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 10.00, având pe ordinea
de zi proiectele amânate în şedinţa anterioară.
La dezbateri a participat d-na Georgeta Jugănaru, şef serviciu în
cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
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 către
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doamna Sorina Szabo, expert parlamentar, care a precizat că are ca
obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.148/2005, în scopul asigurării posibilităţii transmiterii, la
cerere, a drepturilor prevăzute de acest act normativ, de la părinţi către
bunicii materni sau paterni şi totodată acordarea acestor drepturi pentru
toţi copiii, şi nu doar pentru cei proveniţi din primele trei naşteri.
Domnul

preşedinte

Victor

Paul

Dobre

a

propus

amânarea

dezbaterilor întrucât nu sunt prezenţi nici iniţiatorii, nici reprezentanţi ai
ministerelor.
Supusă votului, propunerea de amânare a fost acceptată cu
unanimitate de voturi.
Propunerea 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 a fost prezentată de doamna Elena
Anghel, consilier parlamentar, care a precizat că obiectul de reglementare
îl reprezintă modificarea alin.(6) al art.78 din Legea nr.19/2000, în sensul
majorării punctajului anual acordat persoanelor încadrate în gradul I de
invaliditate, respectiv a celor cu handicap grav, de la 0,75 puncte la 0,90
puncte.
Doamna Georgeta Jugănaru, şef serviciu în cadrul Ministerului
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, a precizat că ministerul nu poate
susţine

această

lege

întrucât

se

angajează

cheltuieli

bugetare

suplimentare, fără identificarea surselor financiare necesare.
Domnul deputat Ioan-Nelu Botiş solicită amânarea dezbaterilor
pentru a fi prezent la lucrările comisiei, măcar la proiectele care sunt la noi
pentru dezbatere în fond, un secretar de stat din Ministerul Muncii,
Familiei şi Protecţiei Sociale.
Supusă votului, propunerea de amânare a fost acceptată cu
unanimitate de voturi.
La lucrările comisiei din zilele de 3 şi 5 noiembrie 2009 au fost
prezenţi toţi cei 20 deputaţi, membri ai comisiei: Victor Paul Dobre –
preşedinte, Ioan-Nelu Botiş şi Ioan Cindrea – vicepreşedinţi, Adrian
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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, CristinaAncuţa Pocora, Dan-Mircea Popescu, Vasile Silviu Prigoană, Nini Săpunaru,
Marian Sârbu, Iulian Vladu.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Victor Paul Dobre

Adrian Solomon

Şef serviciu,
Consilier parlamentar Elena Mesaroş

Întocmit,
Consultant parlamentar Lidia Ana Vlădescu
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