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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

Proces-verbal 

al şedinţelor Comisiei din 4, 5 şi 6 mai 2010 

 

 

În ziua de 4 mai 2010, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

şi-a desfăşurat prima parte a lucrărilor începând cu ora 10.00, având 

următoarea ordine de zi: 

1. Întâlnirea membrilor comisiei cu domnul Mihai Şeitan, ministrul muncii, 

familiei şi protecţiei sociale 

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

privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice - PLx 453/2009 

3. Proiect 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 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea OUG 

nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului - 

Plx 30/2010 

5. Proiect de Lege pentru completarea art.1 alin.(2) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în 

vederea creşterii copilului - PLx 134/2010 

6. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii 

nr.340/2004, republicată, privind prefectul şi instituţia prefectului - Plx 

87/2010 



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

nr.114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare - PLx 102/2010. 

 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Mihai Şeitan – ministru, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale  

- d-na Mariana Nedelcu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei 

şi Protecţiei Sociale  

- d-na Irina Alexe – Secretar de Stat, Ministerul Administraţiei şi 

Internelor 

- d-l Marius Martinescu – Secretar de Stat, Ministerul Administraţiei şi 

Internelor 

- d-l Andrei Kiraly – Secretar de Stat, Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului 

- d-na Doina Pârcălabu – preşedinte, Casa Naţională de Pensii şi Alte 

Drepturi de Asigurări Sociale  

- d-na Carmen Manu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale  

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

Protecţiei Sociale  

- d-l Cristian Alexe – preşedinte, Autoritatea Naţională pentru 

Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului 

- d-na Monalisa Cîrstea – consilier, Autoritatea Naţională pentru 

Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului 

- d-na Ioana Hanganu-Cucu – consilier, Ministerul Finanţelor Publice 

- d-l deputat Ciprian Luca – iniţiator Plx 30/2010. 

 

La dezbaterea proiectului cu nr.PLx 102/2010 au fost prezenţi 

reprezentanţi ai Unităţilor de Management al Proiectelor (UMP): 
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 d-na Grigoraş Raluca – specialist tehnic UMP – Ministerul Mediului şi 

Pădurilor 

 d-l Constantinescu Florin – coordonator financiar UMP – Ministerul 

Sănătăţii 

 d-na Cimpoeaşu Mihaela – coordonator financiar UMP – Ministerul 

Sănătăţii – UMPSA 

 d-na Stan Gabriela – expert financiar UMP – Ministerul Sănătăţii  

 d-na Abibula Gabriela – expert financiar UMP – Ministerul Sănătăţii  

 d-na Baciu Anca – director UMP – ANRM 

 d-na Ezaru Ana – coordonator financiar  UMP – Ministerul Economiei, 

Comerţului şi Mediului de Afaceri 

 d-na Cozmaciuc Tina – UMP RSE – ARDDZI 

 d-l Sporea Cassian – MCSI – UMP. 

 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice - PLx 

453/2009 a fost prezentat de către doamna Adriana Breazu, expert 

parlamentar, care a precizat că iniţiativa are ca obiect de reglementare 

asigurarea angajării, de către consiliile locale, de personal de îngrijire la 

domiciliu a persoanelor vârstnice, precum şi stabilirea nivelului de 

salarizare pentru acest personal şi a surselor de finanţare a acestor salarii. 

În cadrul discuţiilor a luat cuvântul d-l Mihai Şeitan, ministrul  

muncii, familiei şi protecţiei sociale, care a specificat că Legea nr.17/2000 

privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice a avut mari probleme încă 

de la intrarea în vigoare, în privinţa modului de finanţare a acestor 

servicii. Totodată, domnia sa a precizat că proiectul supus dezbaterilor, 

adoptat în Senat, are o multitudine de elemente noi care pot fi completate 

sau modificate. Se introduc costuri, cheltuieli cu salariile persoanelor care 

asigură îngijirea persoanelor vârstnice şi acoperirea a 50% din aceste 

cheltuieli din bugetul local, care practic nu are resurse.  

Domnul ministru Mihai şeitan a subliniat că în situaţia actuală, 

cheltuielile de natura asistenţei sociale ar trebui revizuite în mod general, 

nu în ideea de a le concentra ci de a le duce în direcţia celor care au 
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nevoie cu adevărat de aceste servicii. Deoarece nu există o sursă de 

finanţare, acum, pentru acoperirea acestor cheltuieli, este complicată 

aplicarea acestui proiect de lege în forma adoptată de Senat.  

În final, domnul ministru Mihai Şeitan propune ca aceste elemente 

noi aduse prin proiect, să fie cooptate în textul noului proiect de lege pe 

care ministerul îl are în discuţie, referitor la Codul de asistenţă socială. 

Domnul deputat Ioan-Nelu Botiş a propus respingerea proiectului  de 

lege, având în vedere elaborarea Codului de asistenţă socială, în care  

Guvernul ar putea să structureze mult mai bine toate prestaţiile sociale 

luând în considerare şi propunerile de modificare şi completare a Legii 

nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, prezentate 

de către domnul senator Dan Voiculescu.  

Domnul preşedinte Paul Victor Dobre a propus admiterea proiectului 

de lege, cu amendamentele formulate de membrii comisiei. 

Supusă votului, prima propunere, de respingere a proiectului de 

lege, a întrunit 8 voturi pentru şi 7 voturi împotrivă, fiind respinsă. 

A doua propunere, de admitere cu amendamente, a fost supusă 

votului, fiind accepată cu 9 voturi pentru, 6 voturi împotrivă şi o abţinere. 

Amendamentele se regăsesc în raportul comisiei. 

 

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 către doamna Monica 

Rallu Curta, expert parlamentar, care a precizat că proiectul de lege a fost 

adoptat de comisie, fiind retrimis de la Plen. Proiectul are ca obiect de 

reglementare modificarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1999, în sensul 

majorării cuantumului indemnizaţiilor acordate beneficiarilor acestui act 

normativ. 

Domnul deputat Aurel Vainer, în calitate de iniţiator, a luat cuvântul 

susţinând propunerea şi specificând persoanele cărora se adresează 

iniţiativa, solicitând membrilor comisiei să-şi menţină raportul iniţial.  

Domnul preşedinte Paul Victor Dobre a propus menţinerea raportului 

adoptat de comisie. Supusă votului, propunerea a fost acceptată cu 10 

voturi pentru şi 4 abţineri. 
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Propunerea legislativă pentu modificarea şi completarea OUG 

nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului - Plx 

30/2010 a fost prezentată de către doamna Sorina Szabo, expert 

parlamentar, care a precizat că iniţiativa are ca obiect de reglementare 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.148/2005, în sensul 

acordării concediului şi indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului în 

vârstă de până la 2 ani sau în cazul copilului cu handicap, de până la 3 

ani, persoanelor care au o vechime în muncă de cel puţin 10 ani, dar care 

nu au stagiu complet de cotizare în ultimele 12 luni anterioare naşterii 

copilului. 

De asemenea, a menţionat că au fost sesizate cu dezbaterea pe 

fond a acestei iniţiative legislative două comisii, respectiv comisia noastră 

şi Comisia pentru sănătate şi familie. 

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

invitaţii. Reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale au 

precizat că nu susţin adoptarea acestei iniţiative legislative. 

Domnul deputat Karoly Kerekes a propus respingerea iniţiativei 

legislative. 

Supusă votului, propunerea de respingere a fost acceptată cu 14 

voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 2 abţineri, urmând ca raportul comun 

să fie întocmit după finalizarea dezbaterilor şi în cadrul Comisiei pentru 

sănătate şi familie. 

 

Proiectul de Lege pentru completarea art.1 alin.(2) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea 

creşterii copilului - PLx 134/2010 a fost prezentat de către doamna Sorina 

Szabo, expert parlamentar, care a precizat că proiectul are ca obiect de 

reglementare completarea alin.(2) al art.1 din Ordonanţa 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, cu o nouă literă, astfel încât de 

concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 
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ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, să beneficieze şi 

persoanele care urmează cursuri cu frecvenţă de masterat, în ţară sau 

într-un alt stat membru al Uniunii Europene într-un domeniu recunoscut 

de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi cel puţin unul 

din părinţi are cetăţenie română. 

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

invitaţii. Reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale au 

precizat că nu susţin adoptarea acestui proiect de act normativ. 

Au fost propuse amendamente, însuşite de plenul comisiei cu 

majoritate de voturi. În urma finalizării dezbaterilor, s-a propus aprobarea 

proiectului de lege cu amendamentele acceptate. Cu 17 voturi pentru, un 

vot împotrivă şi o abţinere, proiectul a fost acceptat în forma prezentată în 

raportul comisiei. 

 

Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Legii 

nr.340/2004, republicată, privind prefectul şi instituţia prefectului - Plx 

87/2010 a fost prezentată de către domnul Decebal Stănescu, expert 

parlamentar, care a precizat că iniţiativa are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea Legii nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată, în sensul stabilirii condiţiilor privind studiile de 

specialitate pentru funcţiile de secretar şi director al cancelariei 

prefectului, precum şi de şef al oficiului prefectural.  

De asemenea, domnia sa a precizat că au fost sesizate cu 

dezbaterea pe fond două comisii, respectiv comisia noastră şi Comisia 

pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, 

menţionând că din partea acestei comisii există un raport preliminar de 

respingere. 

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

invitaţii. Reprezentanţii Ministerului Administraţiei şi Internelor au precizat 

că nu susţin adoptarea acestei iniţiative legislative. 

Domnul preşedinte Paul Victor Dobre a propus respingerea iniţiativei 

legislative. Supusă votului, propunerea a fost acceptată cu unanimitate de 
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voturi. Motivele respingerii propunerii legislative se regăsesc în raportul 

comun al celor două comisii. 

 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare - PLx 

102/2010 a fost prezentat de către doamna Adriana Breazu, expert 

parlamentar, care a precizat că obiectul de reglementare îl constituie 

crearea cadrului legal privind adoptarea de măsuri necesare pentru 

respectarea angajamentelor asumate de România prin semnarea 

acordurilor de împrumut cu organismele financiare internaţionale. 

Totodată, a precizat că au fost învestite cu dezbaterea pe fond două 

comisii, respectiv comisia noastră şi Comisia pentru administraţie publică, 

amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, menţionând că din partea 

acestei comisii există un raport preliminar de adoptare cu amendamente. 

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

invitaţii. Reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, 

Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Ministerului Educaţiei, Cercetării 

Tineretului şi Sportului au precizat că susţin adoptarea acestui proiect de 

lege în forma prezentată. 

În cadrul dezbaterilor s-a propus respingerea proiectului de lege. 

Supusă votului, propunerea de respingere a proiectului de lege a 

fost acceptată cu 7  voturi pentru şi 6 voturi împotrivă.  

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a precizat că având în vedere 

soluţiile diferite adoptate de cele două comisii sesizate pe fond, va avea 

loc o şedinţă comună pentru finalizarea dezbaterilor şi adoptarea unei 

soluţii identice. 

 

În ziua de 4 mai 2010, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

şi-a desfăşurat a doua parte a lucrărilor începând cu ora 14.00, în comun 

cu Comisia pentru sănătate şi familie, având pe ordineade zi propunerea 

legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - Plx 561/2009 
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Lucrările au fost conduse de doamna deputat Rodica Nassar, 

preşedintele Comisiei pentru sănătate şi familie. 

 

La dezbateri a participat, ca invitat, doamna Ioana Mihaela Leşe, 

preşedintele ANPH. 

 

În cadrul dezbaterilor s-a formulat un amendament, în sensul intrării 

în vigoare a legii la data de 1 ianuarie 2011. Supus votului, amendamentul 

a fost acceptat cu majoritate de voturi (5 voturi împotrivă şi 3 abţineri). 

Supus votului, raportul comun a fost acceptat cu unanimitate de 

voturi.  

 

În ziua de 4 mai 2010, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

şi-a desfăşurat a treia parte a lucrărilor începând cu ora 15.00, având 

următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2010 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.265/2008 privind auditul de 

siguranţă rutieră - PLx 165/2010 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2010 

pentru modificarea art.III alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.3/2007 

privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale - 

PLx 185/2010 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2010 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe 

exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei 

publice locale - PLx 187/2010 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2010 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 

justiţiei în vederea transpunerii Directivei 2006/123/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în 

cadrul pieţei interne - PLx 206/2010. 
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Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Anton Marin – Secretar de Stat, Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii 

- d-na Irina Alexe – Secretar de Stat, Ministerul Administraţiei şi 

Infrastructurii 

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

- d-l Mircea Ionescu – consilier, Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii 

- d-l George Miclăuş – consilier juridic, Ministerul Justiţiei. 

 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.6/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.265/2008 privind 

auditul de siguranţă rutieră - PLx 165/2010 a fost prezentat de către 

domnul Decebal Stănescu, expert parlamentar, care a precizat că proiectul 

are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului instituţional şi a modului 

de gestionare a siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră,  

urmărindu-se transpunerea în dreptul intern a noilor reglementări în 

domeniu prevăzute de Directiva 2008/96/CE a Parlamentului European şi 

a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind gestionarea siguranţei 

infrastructurii rutiere. 

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 amendamente, în sensul eliminării amendamentului adoptat 

de Senat întrucât este retroactiv. Cu unanimitate de voturi, propunerea de 

avizare favorabilă cu amendamente a fost acceptată. 

 

 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.5/2010 pentru modificarea art.III alin.(1) din Ordonanţa Guvernului 

nr.3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei 
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sociale - PLx 185/2010 a fost prezentat de către doamna Monica Rallu 

Curta, expert parlamentar, care a precizat că proiectul are ca obiect de 

reglementare acordarea contravalorii trusoului pentru nou-născuţi, 

respectiv 150 lei, pentru toţi copiii născuţi în perioada ianuarie-decembrie 

2007. 

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

invitaţii, iar în urma finalizării dezbaterilor, s-a propus acordarea unui aviz 

favorabil, în forma prezentată de Senat. Cu unanimitate de voturi, 

propunerea de avizare favorabilă a fost acceptată. 

 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.12/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi 

competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile 

administraţiei publice locale - PLx 187/2010 a fost prezentat de către 

doamna Lidia Vlădescu, consultant parlamentar, care a precizat că 

obiectul de reglementare îl constituie modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind transferul 

ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii 

Publice către autorităţile administraţiei publice şi locale, cu completările 

ulterioare, în sensul stabilirii unui termen de transfer a unităţilor sanitare 

cu paturi către autorităţile administraţiei publice locale şi a primăriei 

municipiului Bucureşti, până la data de 1 iulie 2010, întrucât termenul de 

1 ianuarie 2010 prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.162/2008, pentru finalizarea fazelor pilot, a fost depăşit. 

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

invitaţii, iar în urma finalizării dezbaterilor, s-a propus acordarea unui aviz 

favorabil, în forma prezentată de Senat. Cu unanimitate de voturi 

propunerea de avizare favorabilă a fost acceptată. 

 

Dezbaterile asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.13/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative în domeniul justiţiei în vederea transpunerii Directivei 
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2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 

2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne - PLx 206/2010 au fost 

amânate, la solicitarea membrilor comisiei. S-a cerut prezenţa la dezbateri 

a unui reprezentant al Ministerului Justiţiei cel puţin la nivel de director. 

Supusă votului, propunerea de amânare a fost acceptată cu 

unanimitate de voturi.  

 

În ziua de 5 mai 2010, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 10.00, având pe ordinea de zi 

întâlnirea membrilor comisiei cu reprezentanţi ai unor organizaţii şi 

asociaţii socio-profesionale: 

1. UNICEF  

2. Federaţia Pensionarilor UNIREA din România 

3. Federaţia Naţională a Sindicatelor Pensionarilor din România 

4. Asociaţia Naţională a Aviatorilor Pensionari şi Sindicatul 

Piloţilor de Linie din România. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Eugen Crai, coordonator politici sociale şi Advocacy, UNICEF 

România 

- d-na Voica Pop, coordonator al proiectelor în protecţia copilului, UNICEF 

România 

- d-l Dumitru Cojanu – preşedintele Federaţiei UNIREA a Pensionarilor 

din România 

- d-l Paul Bălăeş – vicepreşedintele Federaţiei UNIREA a Pensionarilor din 

România. 

- d-na Florica Nicolae - preşedintele Asociaţiei Pensionarilor Silvici din 

România 

- d-l Preda Nedelcu – preşedintele Federaţiei Naţionale a Sindicatelor 

Pensionarilor din România 

- d-l Marin Iordache – vicepreşedinte, Federaţia Naţională a Sindicatelor 

Pensionarilor din România 
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- d-l Viorel Copil – vicepreşedinte, Federaţia Naţională a Sindicatelor 

Pensionarilor din România. 

- d-l Octavian Iosif – preşedintele Sindicatului Piloţilor de Linie din 

România 

- d-l Constantin Manolache – preşedintele Asociaţiei Naţionale a 

Aviatorilor Pensionari 

- d-l Cătălin Prunariu – preşedintele Asociaţiei Naţionale a Aviatorilor din 

România 

- d-na Mihaela Năstase – membru în Consiliul Director al Asociaţiei 

Naţionale a Aviatorilor din România. 

 

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre i-a dat cuvântul domnului 

Eugen Crai care i-a informat pe membrii comisiei asupra aprecierilor 

Comitetului ONU privind eforturile de implementare a noii strategii 

naţionale în domeniul protecţiei drepturilor copilului, subliniind faptul că 

subiectul de mare actualitate este întocmirea documentelor pentru 

raportul de ţară de la Geneva pe baza recomandărilor finale pentru 

protecţia drepturilor copilului la nivel de măsuri generale. 

Domnia sa a arătat că recomandările Comitetului se referă la faptul 

că fiecare stat parte trebuie să asigure alocări bugetare corespunzătoare 

în vederea implementării integrale a strategiei naţionale în domeniul 

protecţiei şi promovării drepturilor copilului.  

Domnul Eugen Crai şi-a axat intervenţia asupra a două obiective 

principale: sistemul de monitorizare independent privind drepturile 

copilului şi alocarea resurselor. 

Cu privire la primul obiectiv, arată că Avocatul Poporului poate primi 

şi examina plângeri depuse de copii întrucât în cadrul acestei instituţii s-a 

creat în anul 2007 un post de adjunct al Avocatului Poporului ce deţine şi 

atribuţii în sfera protecţiei copilului. 

Comitetul ONU recomandă ca statul parte să revizuiască statutul şi 

eficienţa instituţiei Avocatul Poporului în domeniul promovării şi protecţiei 

drepturilor copilului întrucât acest organism trebuie să beneficieze de 

toate resursele umane şi financiare în ceea ce priveşte capacitatea sa de a 
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primi şi de a examina plângeri de la sau în numele copiilor, legate de 

violarea drepturilor acestora. De asemenea, Comitetul ONU recomandă ca 

statul parte să realizeze în continuare eforturi pentru înfiinţarea unei 

instituţii independente a Avocatului Copilului. 

Doamna Voica Pop s-a referit la cel de-al doilea obiectiv privind 

alocarea resurselor, arătând că procesul care urmează este foarte 

important întrucât la fiecare 5 ani se va întocmi un raport cu privire la felul 

în care s-a implementat Convenţia (mecanismele de monitorizare şi 

rapoartele alternative). 

Comitetul a luat notă de raportarea creşterii bugetului cu privire la 

cheltuielile publice pentru educaţie, sănătate şi protecţia copilului, dar se 

arată totodată preocupat de faptul că procesul de alocare bugetară s-ar 

putea să nu fie îndeajuns bazat pe cereri. De asemenea, se arată că 

România a făcut multe progrese, dar ar fi putut să facă mult mai mult. 

Comitetul recomandă implementarea unui sistem de monitorizare 

informatizat privind modul în care investiţiile servesc “interesul superior al 

copilului” şi să urmeze recomandările Naţiunilor Unite de a stabili bugetul 

pe baza rezultatelor, dar şi de a monitoriza şi evalua eficienţa alocărilor de 

resurse. 

În contextul procesului de descentralizare desfăşurat la ora actuală 

în vederea asigurării unei bugetări transparente şi participative se vor 

organiza dezbateri publice cu societatea civilă dar şi responsabilizarea 

corectă a autorităţilor locale. 

Doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora, în calitate de preşedinte al 

Subcomisiei pentru protecţia copilului, s-a interesat de viziunea 

Guvernului faţă de sistemul de monitorizare independent şi a promis un 

ajutor legislativ în vederea modificării legislaţiei pentru atingerea 

obiectivelor propuse. 

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a arătat că Subcomisia pentru 

protecţia copilului trebuie să fie un catalizator pentru implementarea 

acestor măsuri şi în acelaşi timp trebuie urgentată ratificarea convenţiilor 

internaţionale în domeniul protecţiei drepturilor copilului. 
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În continuare, au fost invitaţi la lucrări reprezentanţii Federaţiei 

UNIREA a Pensionarilor din România. 

Domnul Dumitru Cojanu, preşedintele Federaţiei, şi-a exprimat 

preocuparea în legătură cu noul sistem unitar de pensii publice, referindu-

se la două aspecte: reforma axată pe două direcţii - prima legată de 

sustenabilitatea şi menţinerea standardului de viaţă şi a doua privitoare la 

venituri, care ar fi fost mai mari dacă colectarea contribuţiilor ar fi fost 

îndreptată în totalitate către bugetul asigurărilor sociale de stat. 

Domnia sa arată că numai în perioada 2008-2009, 7 miliarde de lei, 

contribuţii la asigurări sociale, au fost redirecţionate spre arierate şi 

pentru multe companii şi regii autonome obligaţiile de a plăti contribuţiile 

au fost stinse.  

Domnul preşedinte Dumitru Cojanu consideră că stabilirea punctului 

de pensie prin aplicarea procentului de 45% din salariul mediu brut pe 

economie este sustenabilă, în schimb, pentru următorii 5 ani, dacă se 

aplică calcularea punctului de pensie în funcţie de rata inflaţiei, se 

constată că, deşi pensia nominală nu va scădea, pensia reală va fi 

diminuată. Prin urmare, solicită parlamentarilor să respingă formula de 

calcul a punctului de pensie din noul proiect şi menţinerea prevederilor 

art.80 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte 

drepturi de asigurări sociale. 

De asemenea, domnia sa a subliniat că este necesar ca pentru 

întărirea colectării contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, 

executarea silită să fie severă şi eficientă, iar colectarea acestor contribuţii 

să se facă de către Casa Naţională de Pensii, cum s-a mai făcut până în 

anul 2004, şi nu de către ANAF. 

Domnul Preda Nedelcu, reprezentantul Federaţiei Naţionale a 

Sindicatelor Pensionarilor din România s-a referit, de asemenea, la un 

amendament prin care să se restabilească valoarea punctului de pensie la 

45% din salariul mediu brut, un drept  câştigat în temeiul art. 80 din 

Legea nr. 19/2000. 

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre consideră că legea nu era 

oportună în acest moment întrucât este o situaţie de criză şi nu se 
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dimensionează lucrurile faţă de situaţia actuală care este trecătoare. 

Domnia sa apreciază că sistemul actual a permis o redresare şi nu ar fi 

trebuit să fie schimbat ci ar fi fost necesare măsuri anticriză. 

Domnul deputat Ioan Nelu Botiş arată că este necesară schimbarea 

modalităţii de calcul a valorii punctului de pensie tocmai pentru asigurarea 

sustenabilităţii sistemului public de pensii. 

Domnul deputat Dan Mircea Popescu consideră că partea vulnerabilă 

a acestei legi o constituie neconstituţionalitatea ei şi faptul că depinde de 

politic prin două elemente: stabilirea valorii punctului de pensie şi a valorii 

contribuţiei care se face anual, prin legea bugetului asigurărilor sociale de 

stat şi a bugetului de stat. 

Valoarea punctului de pensie nu trebuie să fluctueze, ci trebuie să 

fie stabilită pentru o perioadă mai lungă de timp fără a fi necesar să fie 

rediscutată anual.   

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a informat comisia că există o 

situaţie centralizată cu toate propunerile de amendare a proiectului Legii 

privind sistemul unitar de pensii publice, care va fi pusă la dispoziţia 

fiecărui membru al comisiei în vederea preluării amendamentelor la o 

serie de articole de interes pentru diverse categorii socio-profesionale. 

Din partea Sindicatului Piloţilor de Linie din România a luat cuvântul 

domnul Octavian Iosif, preşedinte. Domnia sa a arătat că  organizaţia care 

le reprezintă drepturile la nivel naţional cuprinde atât membrii 

personalului navigant activ, cât şi pensionarii proveniţi din rândul 

acestora. Potrivit art.6 alin.(2) din Legea nr. 223/2007 privind statutul 

personalului aeronautic civil se stabilesc condiţiile de muncă ale 

personalului aeronautic civil navigant profesionist ca fiind condiţii speciale, 

iar prin art. 43 din aceeaşi lege se stipulează faptul că personalul 

aeronautic civil navigant beneficiază de pensie de serviciu. 

 Această lege nu ar trebui abrogată având în vedere următoarele: 

- condiţiile de muncă speciale, severe şi cu grad ridicat de risc; 

- criteriile de selecţie foarte stricte, iniţial avizul pozitiv este obţinut de 15-

20% din candidaţi, iar ulterior începerii activităţii de zbor în primii ani de 

 
15/17 



pregătire, prin plecarea benevolă sau eliminarea unora dintre cei admişi, 

procentul scade la 12-14%; 

- pregătirea polivalentă a acestei categorii de personal reprezintă o 

investiţie majoră şi de lungă durată, întrucât, pentru ca un pilot să devină 

pilot comandant, are nevoie de 8-10 ani de pregătire; 

- timpul de serviciu zilnic este de 13 ore, sau 15 ore cu aprobarea 

comandantului şi poate ajunge uneori şi la 18 ore; 

- efortul bugetar care conţine diferenţa între pensia din sistemul public şi 

pensia de serviciu prevăzută de Legea nr.223/2007 este unul foarte mic, 

având în vedere că această categorie profesională reprezintă un procent 

foarte mic din totalul pensionarilor, fiind vorba de numai 1100 de 

persoane. 

 Domnia sa arată că în UE pensiile piloţilor sunt între 3.500 şi 8.000 

de EURO, iar contribuţiile acestora (angajaţi şi angajatori) nu depăşesc 

22% din venituri. În România, deşi contribuţia la asigurări sociale 

(angajaţi şi angajatori) este de 41,3%, media pensiilor acestora este de 

9.000 lei (2200 de EURO). 

 Reprezentantul Sindicatului Piloţilor de Linie din România solicită 

sprijinul Parlamentului de a recunoaşte dreptul la o pensie specială având 

în vedere cele prezentate. 

 Doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora arată că în sistemul de 

pensii al aviatorilor, spre deosebire de sistemul de pensii militare, 

contribuţia există şi doreşte să ştie la ce nivel de pensie s-ar ajunge dacă 

nu ar exista partea suportată de la bugetul de stat. 

 Domnul Octavian Iosif arată că într-adevăr, în sistemul lor de pensii, 

există contribuţii, procentele cu care s-a contribuit au fost foarte diferite, 

ca şi salarizarea, însă odată cu scăderea salariilor s-a ajuns şi la o scădere 

a contribuţiilor. 

 Domnul deputat Dan Mircea Popescu, referindu-se la importanţa 

profesiei de aviator, arată că cel mai grav lucru care s-ar produce prin 

eliminarea pensiilor speciale ar fi faptul că se pierd elitele prin plecarea lor 

în străinătate. 
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 Domnul deputat Ioan Nelu Botiş susţine ideea unei legi privind 

pensiile ocupaţionale care ar fi acordate pe baza unui anumit contract, 

această lege fiind în măsură să rezolve anumite probleme pe care le-au 

expus atât membrii Sindicatului Piloţilor de Linie din România, cât şi alte 

organizaţii socio-profesionale. 

 

În ziua de 6 mai 2010, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu individual asupra 

proiectelor de legi şi propunerilor legislative aflate pe agenda de lucru a 

comisiei. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (19), în zilele de 4, 5 şi 6 

mai 2010 au participat la lucrări toţi membrii comisiei: Victor Paul Dobre – 

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

Solomon şi Kerekes Károly – secretari, Maria Eugenia Barna, Claudia 

Boghicevici, Ioan Narcis Chisăliţă, Dorel Covaci, Cristina Elena Dobre, 

Florian-Daniel Geantă, Cornel Ghiţă, Ludovic Orban, Cristina-Ancuţa 

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, 
 Expert parlamentar Steliana Sorina Szabo 

Expert parlamentar Monica Rallu Curta 
Expert parlamentar Adriana Emilia Breazu 

 Consultant parlamentar Lidia Ana Vlădescu 
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