Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ

PROCES-VERBAL
al şedinţelor Comisiei din 28 şi 30 iunie 2010

În ziua de 28 iunie 2010, Comisia pentru muncă şi protecţie socială
şi-a desfăşurat lucrările între orele 16.00 – 17.00, având următoarea
ordine de zi:
1. Propunere legislativă privind completarea Legii nr.273/2009 pentru
modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte
drepturi de asigurări sociale - Plx 88/2010
2. Propunere legislativă privind completarea Legii nr.273/2009 pentru
modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte
drepturi de asigurări sociale - Plx 89/2010.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre,
preşedintele comisiei.
La dezbateri a participat ca invitat, doamna Doina Pârcălabu –
Secretar de Stat în cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
şi preşedintele Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări
Sociale.
Cele două propuneri legislative au fost prezentate de către doamna
Elena Anghel, consilier parlamentar.
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Domnia sa a precizat că pentru respectarea normelor de tehnică
legislativă se impune conexarea celor două iniţiative legislative, întrucât
au

acelaşi

obiect

de

reglementare,

respectiv

completarea

Legii

nr.273/2009 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public
de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, în scopul asigurării aplicării
prevederilor

privind

recalcularea

pensiilor

anticipate

şi

a

pensiilor

anticipate parţiale şi în perioada de până la data de 1 ianuarie 2011, dată
la care se pot aplica efectiv prevederile din Legea nr.273/2009.
Domnia sa a menţionat că Legea nr.273/2009 prevede ca începând
cu data de 1 ianuarie 2011, la împlinirea vârstei standard de pensionare,
pensia anticipată şi cea anticipată parţială să se recalculeze în mod
automat, legea mai sus menţionată făcând o corecţie necesară a Legii
nr.250/2007 conform căreia trecerea la pensie pentru limită de vârstă din
pensia anticipată şi pensia anticipată parţială se face pe bază de cerere.
În cursul dezbaterilor s-a propus adoptarea celor două iniţiative
legislative în forma prezentată.
Pentru respectarea normelor de tehnică legislativă şi a prevederilor
Regulamentului Camerei Deputaţilor, membrii comisiei au hotărât, cu
unanimitate de voturi, adoptarea propunerii legislative cu nr. Plx 88/2010
în forma prezentată şi respingerea propunerii legislative cu nr.Plx
89/2010, prevederile acesteia din urmă fiind identice cu ale propunerii
legislative pentru care Comisia propune adoptarea.
În ziua de 30 iunie 2010, Comisia pentru muncă şi protecţie socială
şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 10.00, având următoarea ordine
de zi:
1. Proiect de Lege privind modificarea art.16 lit.e) din Legea nr.44/1994
privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi
văduvelor de război, şi pentru completarea art.284 din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal - PLx 548/2009
2. Proiect de Lege pentru stabilirea parteneriatului dintre stat şi biserică
în domeniul asistenţei sociale - PLx 630/2009
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3. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea
nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii - Plx 667/2009
4. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.63/1993 privind
alocaţia de stat pentru copii, republicată în M.Of. nr.300 din 7 Mai
2009 - Plx 670/2009
5. Propunere

legislativă

pentru

modificarea

şi

completarea

Legii

nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată în
Monitorul Oficial nr.300 din 7 mai 2009 - Plx 192/2010
6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.16/2000
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al
Persoanelor Vârstnice - PLx 39/2010
7. Propunere

legislativă

pentru

modificarea

şi

completarea

Legii

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap - Plx 655/2009
8. Proiect de Lege privind sistemul unitar de pensii publice - PLx
323/2010.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre,
preşedintele comisiei.
La dezbateri au participat ca invitaţi:
-

d-l Dumitru Cornoiu, Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale

-

d-l Nicolae Lemeni, Secretar de Stat, Secretariatul de Stat pentru
Culte

-

d-l Cristian Gabriel Alexe, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru
Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului

-

d-na Ioana Mihaela Leşe, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru
Persoane cu Handicap

-

d-l

Alexandru

Bordei,

consilier,

Autoritatea

Naţională

pentru

Persoane cu Handicap
-

d-na Marcela Dumitraş, consilier juridic, Autoritatea Naţională
pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului
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-

d-na Lăcrămioara Corcheş, director, Ministerul Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale.
Proiectul de Lege privind modificarea art.16 lit.e) din Legea

nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale
invalizilor şi văduvelor de război, şi pentru completarea art.284 din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal - PLx 548/2009 a fost prezentat de către
doamna Monica Rallu Curta, expert parlamentar, care a precizat că acesta
are ca obiect de reglementare scutirea de la plata impozitelor şi taxelor
locale, precum şi de la plata impozitului pentru terenurile agricole (nu
arabile, aşa cum prevede reglementarea iniţială) în suprafaţă de până la 5
ha, atât a veteranilor de război, cât şi a văduvelor necăsătorite ale
veteranilor de război.
Domnia sa a menţionat că proiectul de lege a fost transmis pentru
dezbatere pe fond Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei
pentru buget, finanţe şi bănci. Comisia pentru buget a dezbătut proiectul
de lege în decembrie 2009 şi a trimis comisiei noastre un raport preliminar
de respingere. Membrii comisiei noastre au hotărât, în şedinţa din 24
martie 2010, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat.
Având în vedere soluţiile diferite ale celor două comisii sesizate cu
dezbaterea pe fond, membrii acestora s-au întâlnit în şedinţă comună în
data de 11 mai 2010, însă proiectul de lege nu a fost finalizat deoarece nu
a fost întrunit cvorumul de lucru, şedinţa fiind suspendată.
În cadrul discuţiilor s-a precizat că prezentul proiect de act normativ
are acelaşi obiect de reglementare cu proiectul de Lege pentru modificarea
şi completarea art.284 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal (PLx
576/2009), pentru care membrii comisiilor au hotărât întocmirea unui
raport de adoptare.
Având în vedere cele prezentate, s-a propus respingerea proiectului
de lege, propunere acceptată de membrii comisiei cu majoritate de voturi
(2 voturi împotrivă şi o abţinere), urmând ca raportul comun să fie
întocmit de către Comisia pentru buget, finanţe şi bănci.
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Proiectul de Lege pentru stabilirea parteneriatului dintre stat şi
biserică în domeniul asistenţei sociale - PLx 630/2009 a fost prezentat de
către domnul deputat Iulian Vladu, în calitate de iniţiator.
În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei cât şi
invitaţii. S-a propus amânarea dezbaterilor pentru clarificarea unor norme
din cuprinsul legii.
Supusă votului, propunerea de amânare a fost acceptată cu
majoritate de voturi (6 voturi împotrivă).
Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea
nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii - Plx 667/2009,
propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.63/1993 privind alocaţia
de stat pentru copii, republicată în M.Of. nr.300 din 7 Mai 2009 - Plx
670/2009 şi propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea
Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată în
Monitorul Oficial nr.300 din 7 mai 2009 - Plx 192/2010 au fost
prezentate de către doamna Sorina Szabo, expert parlamentar.
Domnia sa a precizat că cele trei iniţiative legislative au acelaşi
obiect de reglementare, respectiv majorarea alocaţiei de stat pentru copii.
În cadrul dezbaterilor s-a propus întocmirea unui singur raport,
pentru respectarea prevederilor Regulamentului Camerei Deputaţilor,
respectiv de adoptare a propunerii legislative cu nr.Plx 667/2009 şi
respingerea celorlalte două iniţiative, cu nr. Plx 670/2009 şi Plx 192/2010,
pentru evitarea paralelismului legislativ.
De asemenea, în cadrul discuţiilor s-a propus amânarea dezbaterilor
şi,

având

în

vedere

importanţa

acestei

problematici,

s-a

solicitat

Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale să vină cu un proiect
viabil, acceptat de Guvern, care să poată fi aplicat.
Supuse votului, prima propunere a fost respinsă, fiind acceptată, cu
majoritate de voturi (4 voturi împotrivă), propunerea de amânare a
discuţiilor asupra celor trei iniţiative legislative.
Domnul deputat Cornel Ghiţă a propus să se solicite Ministerului
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale draft-ul Codului de asistenţă socială,
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înainte ca acesta să intre în procedură legislativă, având în vedere atât
importanţa lui, cât şi specializarea şi specificul Comisiei pentru muncă şi
protecţie socială.
Dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr.16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului
Naţional al Persoanelor Vârstnice - PLx 39/2010 a fost amânată, la
solicitarea iniţiatorilor.
Dezbaterile asupra propunerii legislative pentru modificarea şi
completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap - Plx 655/2009 au fost amânate, întrucât se află
în procedură legislativă proiectul de Lege privind ratificarea Convenţiei
privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, adoptată la New York de
Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006,
deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26
septembrie 2007.
Supusă votului, propunerea de amânare a fost acceptată cu
unanimitate de voturi.
Asupra proiectului de Lege privind sistemul unitar de pensii publice PLx 323/2010 au avut loc doar dezbateri generale.
Domnul Victor Paul Dobre i-a informat pe membrii comisiei că există
amendamente depuse de către Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi
de Asigurări Sociale şi Departamentul Legislativ al Camerei Deputaţilor, în
sensul corectării şi corelării unor prevederi din proiectul de lege.
De asemenea, domnia sa a propus să se solicite Guvernului un nou
punct de vedere, întrucât proiectul de lege conţine unele prevederi
declarate neconstituţionale prin decizie a Curţii Constituţionale.
În cadrul discuţiilor au luat cuvântul membrii comisiei, dar şi
invitaţii. S-a propus amânarea dezbaterilor şi solicitarea prelungirii
termenului de depunere a raportului, având în vedere necesitatea reluării
dezbaterilor pe articole şi punerea de acord cu normele legale în vigoare.
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Supuse votului, propunerile au fost acceptate cu unanimitate de
voturi.
Din numărul total al membrilor comisiei (19), în ziua de 28 iunie
2010 au participat la lucrări toţi membrii comisiei: Victor Paul Dobre –
preşedinte, Ioan Cindrea – vicepreşedinte, Adrian Solomon şi Kerekes
Károly – secretari, Maria Eugenia Barna, 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 – membri.
În ziua de 30 iunie 2010 au absentat domnul deputat Ioan-Nelu
Botiş şi doamna deputat Claudia Boghicevici (grup parlamentar PD-L) –
delegaţie.
Au fost prezenţi următorii deputaţi: Victor Paul Dobre – preşedinte,
Ioan Cindrea – vicepreşedinte, Adrian Solomon şi Kerekes Károly –
secretari, Maria Eugenia Barna, Ioan Narcis Chisăliţă, Dorel Covaci,
Florian-Daniel Geantă, Cornel Ghiţă, Ludovic Orban, Cristina-Ancuţa
Pocora, Dan-Mircea Popescu, Vasile Silviu Prigoană, Nini Săpunaru, Marian
Sârbu, Mihaela Stoica, Iulian Vladu – membri.

PREŞEDINTE,
Victor Paul Dobre

Şef serviciu,
Consilier parlamentar Elena Mesaroş

SECRETAR,
Adrian Solomon

Întocmit,
Consultant parlamentar Lidia Ana Vlădescu
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