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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 

 

 

PROCES  VERBAL 

al şedinţelor comisiei din 16, 17 şi 18 februarie 2010 

 

 

În zilele de 16 şi 17 februarie 2010 la lucrările comisiei au fost 

prezenţi toţi cei 20 deputaţi, membri ai comisiei: Victor Paul Dobre – 

preşedinte, Ioan-Nelu Botiş şi Ioan Cindrea – vicepreşedinţi, Adrian 

Solomon şi Károly Kerekes – secretari, Marian Sârbu, Maria Eugenia 

Barna, Claudia Boghicevici, Ioan Narcis Chisăliţă, Dorel Covaci, Ioan 

Damian, Florian Daniel Geantă, Cornel Ghiţă, Ludovic Orban, Cristina 

Ancuţa Pocora, Dan Mircea Popescu, Vasile Silviu Prigoană, Nini Săpunaru, 

Iulian Vladu, Cristina Elena Dobre. 

 

În ziua de 16 februarie 2010, lucrările au fost conduse de către 

domnul deputat Victor Paul Dobre, preşedintele comisiei. 

Comisia a aprobat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2000 

privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice - PLx 453/2009 

2. 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 

3. Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de kinetoterapeut, 

constituirea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Kinetoterapeuţilor 

din România - PLx 16/2010. 
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La dezbateri au participat ca invitaţi:  

1. d-l senator Paul Ichim – iniţiator PLx 16/2010 

2. d-l Cristian Irimie – Secretar de Stat, Ministerul Sănătăţii 

3. d-na Cristina Raicu – consilier, Ministerul Sănătăţii 

4. d-na Antoaneta Creţu – Decan, Facultatea de Kinetoterapie, 

Universitatea de Educaţie Fizică şi Sport 

5. d-na Elena Căciulan – preşedinte Asociaţia Profesională a Prof. CFM şi 

Kinetoterapeuţilor Muntenia Bucureşti 

6. d-na Daniela Stanca – secretar Asociaţia Profesională a Prof. CFM şi 

Kinetoterapeuţilor Muntenia Bucureşti. 

 

Iniţiativele legislative înscrise la punctele 1 şi 2 pe ordinea de zi au 

fost amânate, la solicitarea domnului senator Dan Voiculescu, iniţiator. 

 

Proiectul de Lege privind exercitarea profesiei de kinetoterapeut, 

constituirea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Kinetoterapeuţilor din 

România a fost prezentat de către domnul senator Paul Ichim, în calitate 

de iniţiator.  

Domnia sa a arătat că în prezent nu există un act normativ care să 

reglementeze exercitarea profesiei de Kinetoterapeut, aceasta nefigurând 

înscrisă nici în Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională - CAEN şi 

nici în Codul Ocupaţiilor din România – COR. Ca o consecinţă a acestei 

stări de fapt, organizarea celor care practică kinetoterapia este la stadiul 

benevol, de aceea este necesară încadrarea în sistemul activităţilor din 

România a unei profesii prezentă de fapt pe piaţa muncii de 17 ani, prin 

stabilirea atât a competenţelor ce-i revin kinetoterapeutului cât şi a 

relaţiilor profesionale pe care le are acesta cu activitatea medicală. 

Prin stabilirea competenţei şi a rolului kinetoterapeutului în domeniul 

sănătăţii se protejează persoanele care beneficiază de astfel de servicii şi 

în acelaşi timp se responsabilizează şi kinetoterapeutul. 

Federaţia Română a Asociaţiilor de Kinetoterapie este afiliată la 

Regiunea Europeană a Confederaţiei Mondiale pentru Kinetoterapie care 

recomandă ca reglementarea acestei profesii să se facă de fiecare stat 
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prin legislaţie proprie, cu limitarea utilizării titlului de kinetoterapeut doar 

la persoanele calificate corespunzător. 

Domnul Secretar de Stat Cristian Irimie arată că Guvernul susţine 

adoptarea acestui proiect de lege în forma prezentată de Senat, împreună 

cu amendamentele formulate în cadrul comisiei. 

Doamna Lidia Vlădescu, consultant parlamentar, i-a informat pe 

membrii comisiei că propunerea legislativă nu constituie o transpunere a 

unui document juridic şi nici nu are drept scop facilitarea punerii în 

aplicare a unui regulament comunitar, situaţie în care examinarea 

dispoziţiilor acesteia se face numai din perspectiva compatibilităţii cu 

acquis-ul comunitar. Ca atare, se impune ca partea finală din textul legii 

(pag.25) să fie eliminată. În susţinerea acestei propuneri de eliminare 

trebuie precizat şi faptul că numai directivele europene se transpun, nu şi 

regulamentele comunitare – aşa cum se menţionează în textul proiectului 

de lege. 

D-na Antoaneta Creţu, Decan al Facultăţii de Kinetoterapie din 

cadrul Universităţii de Educaţie Fizică şi Sport, este în favoarea adoptării 

acestui proiect de lege arătând că această profesie se află la graniţa dintre 

medicină şi educaţie fizică prin activitatea de recuperare medicală prin 

exerciţii fizice. Este necesară înfiinţarea Ordinului Kinetoterapeuţilor 

pentru a exista un cadru de reglementare a acestei activităţi profesionale 

tocmai pentru a funcţiona ca un instrument de sprijin şi control pentru 

aceşti profesionişti care funcţionează peste tot, inclusiv pe teritoriul ţării 

noastre. 

Doamna Elena Căciulan, preşedintele Asociaţiei Profesionale a Prof. 

CFM şi Kinetoterapeuţilor Muntenia Bucureşti, apreciază că această 

profesie prezintă o importanţă deosebită în recuperarea sănătăţii, fiind o 

metodă absolut neinvazivă care ar trebui utilizată la scară largă, dar este 

păcat că la noi în ţară nu există specialişti în toate localităţile din ţară. 

Domnia sa şi-a exprimat speranţa că prin crearea acestui ordin se va 

degreva sistemul sanitar de cheltuieli inutile şi va contribui la pregătirea 

kinetoterapeuţilor pentru a-şi putea îndeplini misiunea care este pusă în 
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slujba sănătăţii şi de a căpăta în sistemul sanitar locul pe care îl merită, 

totodată obligându-i la profesionalizare. 

În cursul dezbaterilor au fost formulate o serie de amendamente 

care se regăsesc în avizul comisiei ce urmează a fi transmis Comisiei 

pentru sănătate şi familie, învestită pentru dezbatere pe fond. 

 

În ziua de 17 februarie 2010 lucrările au fost conduse de către 

domnul deputat Victor Paul Dobre, preşedintele comisiei. 

 

Comisia a aprobat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 

1. Întâlnirea membrilor comisiei cu reprezentanţii Asociaţiei procurorilor 

din România şi ai altor asociaţii ale magistraţilor 

2. Propunere legislativă privind încadrarea în condiţii speciale a unor locuri 

de muncă din carierele de extracţie a lignitului prin lucrări miniere la zi 

- Plx 614/2009 

3. Propunere legislativă pentru modificarea 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 - 

Plx 615/2009 

4. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.8/2006 privind instituirea 

indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai 

uniunii de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de 

utilitate publică - Plx 638/2009 

5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului nr.71/2004 privind acordarea unor facilităţi familiilor 

de pensionari - Plx 646/2009 

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului nr.71/2004 privind acordarea unor facilităţi familiilor 

de pensionari - Plx 647/2009. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

1. d-l Constantin Sima, Preşedintele Asociaţiei Procurorilor din România 

2. d-l Ilie Picioruş, membru al Asociaţiei Procurorilor din România 



 
5/10 

3. d-na Mariana Nedelcu - Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale 

4. d-na Doina Pârcălabu - Preşedintele Casei Naţionale de Pensii şi Alte 

Drepturi de Asigurări Sociale 

5. d-l Gheorghe Gherghina - Secretar de Stat, Ministerul Finanţelor 

Publice 

6. d-l Vasile Timiş - Secretar de Stat, Ministerul Culturii şi Patrimoniului 

Naţional 

7. d-l Cornel Frimu - consilier, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional 

8. d-l Mihai Găman - director general adjunct, Ministerul Economiei 

Comerţului şi Mediului de Afaceri 

9. d-na Roxana Petrescu – director, Ministerul Finanţelor Publice. 

 

În deschiderea lucrărilor, domnul preşedinte Victor Paul Dobre i-a 

informat pe membrii comisiei că, referitor la proiectul Legii privind 

sistemul unitar de pensii publice care, la ora actuală, se află în procedură 

legislativă la Senat, vom avea întâlniri cu diferite categorii socio-

profesionale, dând curs tuturor solicitărilor de audieri în acest sens, drept 

pentru care astăzi au fost invitaţi reprezentanţii Asociaţiei Procurorilor din 

România. 

Domnul Constantin Sima, preşedintele Asociaţiei Procurorilor, 

doreşte să aducă la cunoştinţa membrilor comisiei ideile şi argumentele 

împotriva unor prevederi ale noii legi a pensiilor, arătând că s-a vorbit 

foarte mult de pensiile speciale ale magistraţilor, cuantumul, volumul şi 

impactul acestora asupra sistemului asigurărilor sociale. Domnia sa a 

subliniat faptul că aceste pensii nu sunt privilegii ci este vorba de o 

obligaţie a statului asumată pentru asigurarea independenţei şi siguranţei 

actului de justiţie având în vedere şi restricţiile impuse corpului 

magistraţilor. 

Legislaţia europeană în domeniu recunoaşte anumite drepturi ale 

diferitelor categorii profesionale, referitor la pensii, în fiecare ţară în care 

s-a dorit schimbarea sistemului de pensii, intervenţiile în acest domeniu  

s-au făcut cu delicateţe şi nu într-un timp atât de scurt. 
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Efortul anual pentru plata pensiilor din magistratură nu depăşeşte 

60 milioane euro (calculat la sumele maxime), suma este foarte mică pe 

lângă cca. 1miliard de euro cât totalizează anual pensiile speciale din 

armată, poliţie şi servicii secrete. Prin reducerea cu 50% a tuturor 

pensiilor aflate în plată şi care revin din sistemul judiciar, economiile 

realizate în bugetul de stat nu ar depăşi 30 milioane euro anual, ceea ce 

este o miză măruntă şi insuficientă pentru a salva sistemul public de 

pensii. 

Magistraţii sunt conştienţi de constrângerile bugetare, dar aşteaptă 

de la Parlament să se decidă just cu privire la pensiile magistraţilor. 

Domnul vicepreşedinte Ioan Nelu-Botiş menţionează că, în opinia sa, 

pensia specială nu reprezintă o deviere de la legislaţia europeană, pensia 

magistraţilor reprezintă o pensie de serviciu susţinută şi de 

incompatibilităţile care incumbă profesiei de magistrat. De asemenea, 

domnia sa susţine vechimea în specialitate şi arată că valoarea de 

înlocuire pentru pensie trebuie raportată la salariul de bază şi nu la 

venituri. 

Domnia sa a precizat că a primit deja o serie de amendamente la 

proiectul de lege, pe care le va susţine în spiritul respectării convenţiilor şi 

protocoalelor internaţionale la care România a aderat.  

Domnul vicepreşedinte Ioan Cindrea apreciază just demersul 

reprezentanţilor Asociaţiei Procurorilor din România arătând totodată că 

legiuitorul trebuie să găsească un echilibru în adoptarea unei soluţii 

echitabile şi consideră că ar fi oportun ca această asociaţie să trimită în 

scris amendamentele punctuale pe care le are în vedere. 

Domnul deputat Kerekes Karoly apreciază că trebuie găsită o soluţie 

pentru situaţia magistraţilor şi consideră că se conturează ideea acordării 

pensiilor ocupaţionale pentru anumite categorii socio-profesionale. 

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre arată că Legea nr.19/2000 a 

restabilit un echilibru între pensiile tuturor categoriilor socio-profesionale 

având în vedere că la stabilirea cuantumului pensiei s-a introdus întreaga 

perioadă de contribuţie, ceea ce este un lucru just. Prin adoptarea legii 

privind acordarea pensiei minime garantate în plată s-a realizat, de 
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asemenea, o reparaţie faţă de persoanele cu pensii foarte mici, însă 

domnia sa consideră că cei peste 5 milioane de pensionari vor avea de 

suferit datorită intenţiilor anunţate de decuplare a punctului de pensie faţă 

de salariul mediu brut pe economie. 

Domnia sa a mulţumit invitaţilor pentru participare şi le-a reamintit 

că la comisie pot depune amendamente punctuale asupra textului legii. 

 

Referitor la propunerea legislativă privind încadrarea în condiţii 

speciale a unor locuri de muncă din carierele de extracţie a lignitului prin 

lucrări miniere la zi, domnul vicepreşedinte Ioan Nelu Botiş a propus ca 

aceasta să fie luată în discuţie la momentul dezbaterii proiectului de Lege 

privind sistemul unitar de pensii publice care cuprinde reglementări ce 

privesc încadrarea locurilor de muncă în condiţii speciale. 

Propunerea de amânare este însuşită şi de doamna deputat Cristina 

Ancuţa Pocora, doamna deputat Eugenia Barna şi domnul deputat Kerekes 

Karoly, fiind acceptată cu unanimitate de voturi de membrii comisiei. 

  

 Propunerea legislativă pentru modificarea 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 a fost 

prezentată de doamna expert Sorina Szabo, care a arătat că iniţiativa are 

ca obiect de reglementare modificarea alin.(1) al art.1 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.148/2005, în sensul acordării concediului pentru 

creşterea copilului în toate situaţiile până la vârsta de 3 ani, precum şi 

eliminarea plafonului de 4.000 de lei până la care se acordă indemnizaţia, 

plafon instituit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.226/2008 

privind unele măsuri financiar bugetare, aprobată prin Legea nr.292/2009.  

 Totodată, a menţionat că, deşi a fost invitat la dezbateri, atât în 

scris cât şi telefonic, iniţiatorul propunerii legislative nu este prezent. 

Doamna Secretar de Stat Mariana Nedelcu a arătat că Guvernul nu 

susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. În contextul actualelor 

constrângeri bugetare nu este posibilă extinderea perioadei pentru care se 
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acordă concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului în condiţiile 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005.  

 În plus, doamna secretar de stat a arătat că România are cea mai 

lungă perioadă de acordare a concediului pentru creşterea copilului dintre 

ţările Uniunii Europene. 

 Eliminarea plafonului de 4.000 de lei până la care se acordă 

indemnizaţia pentru creşterea copilului nu este sustenabilă financiar având 

în vedere că iniţiatorul nu a identificat sursele de finanţare potrivit 

prevederilor art.138 alin (5) din Constituţia României, republicată, precum 

şi ale art. 15 alin (1) din Legea privind finanţele publice nr.500/2002, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 Doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora consideră că nu se justifică 

egalizarea vârstelor până la care se acordă concediul şi indemnizaţia 

pentru creşterea copilului întrucât, instituirea diferenţiată în funcţie de 

situaţia copilului, aşa cum este reglementată în prezent, a avut în vedere 

acordarea unui sprijin suplimentar familiilor care au în îngrijire copii cu 

handicap. 

Domnul deputat Ioan Nelu Botiş propune respingerea iniţiativei 

legislative, propunere la care se raliază şi doamna deputat Maria Eugenia 

Barna, domnul deputat Silviu Prigoană şi domnul deputat Kerekes Karoly. 

Supusă la vot, iniţiativa legislativă a fost respinsă cu unanimitate de 

voturi. 

 

Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.8/2006 privind 

instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri 

ai uniunii de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de 

utilitate publică a fost prezentată de către doamna Monica Rallu Curta, expert 

parlamentar în cadrul comisiei, care a arătat că iniţiativa legislativă are ca 

obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.8/2006 în 

sensul extinderii sferei beneficiarilor acestui act normativ prin acordarea 

drepturilor prevăzute de lege şi „pensionarilor altor sisteme de pensii de 

stat, care sunt membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi 

recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică”. De asemenea, 
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iniţiatorii propun ca stabilirea şi plata indemnizaţiei pentru pensionarii 

altor sisteme de pensii de stat să se facă de la bugetul propriu al 

instituţiilor care gestionează plata respectivelor pensii. 

Domnul Vasile Timiş, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Culturii 

şi Patrimoniului Naţional, a precizat că ministerul nu susţine promovarea 

acestei iniţiative legislative, întrucât acordarea indemnizaţiei lunare şi 

pensionarilor altor sisteme de pensii de stat, care sunt membri ai uniunilor 

de creatori legal constituite, recunoscute ca persoane juridice de utilitate 

publică, determină influenţe suplimentare asupra bugetului de stat, iar 

iniţiatorii nu au identificat sursele financiare necesare aplicării măsurilor 

propuse, încălcându-se astfel dispoziţiile art.138 alin.(5) din Constituţia 

României şi ale art.15 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu 

modificările ulterioare. 

Doamna preşedinte Doina Pârcălabu apreciază că în condiţiile în care 

la Senat a fost depus proiectul de Lege privind sistemul unitar de pensii 

publice, nu este oportună promovarea acestei iniţiative legislative, având 

în vedere noua filosofie de acordare a drepturilor de pensii. 

Supusă la vot, iniţiativa legislativă a fost respinsă cu unanimitate de 

voturi. 

 

Iniţiativele înscrise la punctele 4 şi 5 pe ordinea de zi au fost prezentate 

de către doamna Elena Mesaroş, consilier parlamentar în cadrul comisiei, care 

a arătat că aceste iniţiative au acelaşi obiect de reglementare, respectiv 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.71/2004 privind acordarea unor facilităţi familiilor de pensionari, 

aprobată prin Legea nr.565/2004, cu modificările ulterioare, urmărind ca 

pentru cele 6 tichete pe calea ferată neutilizate, pensionarii să fie 

compensaţi cu sume trecute pe talonul de pensie ce pot fi achitate odată 

cu drepturile de pensie, la domicliul fiecărui pensionar, propunând o 

metodologie de acordare şi stabilind contravenţiile şi sancţiunile aplicabile. 

 Domnul Gheorghe Gherghina, Secretar de Stat în cadrul Ministerului 

Finanţelor Publice, precizează că potrivit unor calcule efectuate de 

Ministerul Finanţelor Publice în 2009, în condiţiile unei compensări la 
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nivelul de 11,7 lei/tichet, cheltuielile bugetului de stat s-ar fi majorat cu 

cca. 340 milioane lei, influenţă care nu a putut fi suportată pentru 2009. 

 Prin OUG nr.226/2008 s-a reglementat neacordarea compensării în 

bani, în anul 2009, pentru tichetele de călătorie pe calea ferată neutilizate 

în anul 2008. 

 De asemenea, prin OUG nr.114/2009 privind unele măsuri financiar-

bugetare, art.4 din OUG nr.71/2004 a fost abrogat. 

Supuse la vot, cele două iniţiative legislative au fost respinse cu 

unanimitate de voturi. 

 

 În ziua de 18 februarie 2010 membrii comisiei au studiat 

individual amendamentele formulate de unele asociaţii ale diferitelor 

categorii socio-profesionale cu privire la proiectul de lege privind sistemul 

unitar de pensii publice. 

 

  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

Victor Paul Dobre    Kerekes Karoly 

 

 

 

 

 

 

 

Şef serviciu, 
Consilier parlamentar Elena Mesaroş 

Întocmit, 
Expert parlamentar Sorina Szabo 
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