Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ

PROCES-VERBAL
al şedinţelor Comisiei din 28, 29 şi 30 septembrie 2010

În ziua de 28 septembrie 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. Proiect

de

Lege

pentru

aprobarea

Ordonanţei

de

urgenţă

a

Guvernului nr.1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii
a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea
salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar - PLx
103/2010
2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului

nr.18/2010

pentru

modificarea

şi

completarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor
sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de
drepturi salariale personalului din sectorul bugetar - PLx 297/2010
3. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.45/2010 pentru modificarea art.1 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute
în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale
personalului din sectorul bugetar - PLx 453/2010
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4. Proiect

de

Lege

pentru

aprobarea

Ordonanţei

de

urgenţă

a

Guvernului nr.32/2010 privind unele măsuri de ocupare a posturilor
din sectorul bugetar - PLx 357/2010
5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului

nr.36/2010

pentru

modificarea

şi

completarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile
şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate - PLx 384/2010
6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţ0ei de urgenţă a
Guvernului nr.58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale - PLx
409/2010
7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru
stabilirea unor măsuri financiare - PLx 410/2010
8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.43/2010 pentru modificarea unor acte normative în
vederea

reducerii

sau

simplificării

administrative

a

unor

autorizaţii/avize/proceduri ca urmare a măsurilor asumate de
Guvernul

României

în

cadrul

Planului

de

simplificare

aferent

Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi
România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009 - PLx
452/2010
9. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor
Naţionale nr.16/1996 - PLx 459/2010.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre,
preşedintele comisiei.
La dezbateri au participat ca invitaţi:
-

d-l Nicolae Ivăschescu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii,
Familiei şi Protecţiei Sociale

-

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

d-l Gheorghe Emacu – Secretar de Stat, Ministerul Administraţiei
şi Internelor

-

d-l Vasile Timiş – Secretar de Stat, Secretariatul de Stat pentru
Culte

-

d-l Andrei Todea – Secretar de Stat, Secretariatul General al
Guvernului

-

d-l Dan Nicolae – director, Secretariatul de Stat pentru Culte

-

d-na Daniela Pescaru – director general, Ministerul Finanţelor
Publice

-

d-l Florin Stamate – director, Ministerul Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale

-

d-l Ciprian Badea – director, Ministerul Finanţelor Publice

-

d-l Marin Cojoc – director, Ministerul Finanţelor Publice

-

d-l Dragoş Doroş – director, Ministerul Finanţelor Publice

-

d-l

Dan

Marinescu

–

director,

Ministerul

Administraţiei

şi

Internelor
-

d-l Dorin Dobrincu - directorul Arhivelor Naţionale

-

d-l Ştefan Panaitescu – director, Casa Naţională de Asigurări de
Sănătate

-

d-na Georgeta Ghintuială – consilier, Casa Naţională de Asigurări
de Sănătate

-

d-l Robert Bucur – director general, Oficiul Român pentru
Drepturile de Autor

-

d-l Petru Lificiu – vicepreşedinte, Autoritatea Naţională de
Reglementare în Domeniul Energiei.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor
categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora,
precum şi alte măsuri în domeniul bugetar - PLx 103/2010 a fost dezbătut
de membrii comisiei în şedinţa anterioară, fiind aduse o serie de
amendamente, dintre care unele au fost acceptate. Amendamentele
asupra cărora s-a înregistrat paritate de voturi în şedinţa anterioară a
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comisiei au fost reluate. Supuse votului, unele amendamente au fost
acceptate, iar altele au fost respinse, toate amendamentele fiind redate în
raportul comisiei.
În finalul dezbaterilor, proiectul de lege, cu amendamentele admise
şi respinse, a fost supus votului. Întrucât s-a înregistrat paritate de voturi,
votul final asupra proiectului a fost amânat pentru o şedinţă ulterioară.
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.18/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în
titluri

executorii

având

ca

obiect

acordarea

de

drepturi

salariale

personalului din sectorul bugetar - PLx 297/2010 şi proiectul de Lege
privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2010
pentru

modificarea

art.1

din

Ordonanţa

de

urgenţă

a

Guvernului

nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având
ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
- PLx 453/2010 au fost amânate, la solicitarea membrilor comisiei. De
asemenea, au fost semnalate unele aspecte de natură tehnico-legislativă
care impun un punct de vedere de la Departamentul legislativ.
Supusă votului, propunerea de amânare a fost acceptată cu
unanimitate de voturi.
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.32/2010 privind unele măsuri de ocupare a posturilor din
sectorul bugetar - PLx 357/2010 a fost prezentat de către domnul Decebal
Stănescu, expert parlamentar.
În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi
invitaţii, iar în finalul dezbaterilor s-a propus amânarea proiectului cu o
săptămână şi clarificarea unor aspecte legate de forma adoptată de Senat.
Supusă votului, propunerea de amânare a fost acceptată cu unanimitate
de voturi.
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Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.36/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de
asigurări sociale de sănătate - PLx 384/2010 a fost prezentat de către
domnul Decebal Stănescu, expert parlamentar.
În cadrul discuţiilor, a fost făcută o prezentare a proiectului de către
domnul Ştefan Panaitescu, director în cadrul Casei Naţionale de Asigurări
de Sănătate.
O parte a membrilor comisiei au solicitat prezenţa la dezbaterea
acestui proiect a unui secretar de stat din cadrul Ministerului Sănătăţii.
Supusă votului, propunerea nu a fost acceptată.
În cadrul dezbaterilor pe articole a fost adus un amendament, în
sensul respingerii Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2010.
Amendamentul a fost acceptat de membrii comisiei cu majoritate de voturi
(7 voturi împotrivă şi o abţinere).
Supus votului în ansamblu, cu amendamentele admise, la titlu şi
articolul unic, proiectul de lege a fost adoptat cu amendamente, cu
majoritate de voturi (7 voturi împotrivă şi 2 abţineri).
Întrucât au fost sesizate cu dezbaterea pe fond a acestui proiect
două comisii, respectiv comisia noastră şi Comisia pentru sănătate şi
familie, raportul comun va fi întocmit după finalizarea discuţiilor şi în
cadrul Comisiei pentru sănătate şi familie.
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului

nr.58/2010

pentru

modificarea

şi

completarea

Legii

nr.571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale - PLx
409/2010 a fost prezentat de către doamna Sorina Szabo, expert
parlamentar.
În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi
invitaţii. În cadrul dezbaterilor s-a propus avizarea negativă a proiectului
de lege. De asemenea, a fost propus un amendament, în sensul
respingerii

Ordonanţei

de

urgenţă

a

Guvernului

nr.58/2010.

Amendamentul a fost acceptat de membrii comisiei cu majoritate de voturi
(6 voturi împotrivă).
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Supusă votului, propunerea de avizare negativă a întrunit majoritate
de voturi (5 voturi împotrivă şi 2 abţineri). De asemenea, s-a solicitat ca
amendamentul admis să fie trecut în aviz, pentru a putea fi susţinut de
către iniţiatori.
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului

nr.63/2010

pentru

modificarea

şi

completarea

Legii

nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea
unor măsuri financiare - PLx 410/2010 a fost prezentat de către domnul
Dan Marinescu, director în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
De asemenea, o prezentare a proiectului a fost făcută şi de domnul Marin
Cojoc, director în cadrul Ministerului Finanţelor Publice.
În cadrul dezbaterilor s-a propus avizarea negativă a proiectului de
lege. De asemenea, a fost propuse amendamente, aprobate de membrii
comisiei cu majoritate de voturi.
Supusă votului, propunerea de avizare negativă a fost aprobată de
membrii comisiei cu majoritate de voturi (5 voturi împotrivă şi o abţinere).
Totodată, s-a solicitat ca amendamentele să fie trecute în aviz, pentru a
putea fi susţinute de către iniţiatori.
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.43/2010 pentru modificarea unor acte normative în vederea
reducerii sau simplificării administrative a unor autorizaţii/avize/proceduri
ca urmare a măsurilor asumate de Guvernul României în cadrul Planului
de simplificare aferent Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea
Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009
- PLx 452/2010 a fost prezentat de către domnul Andrei Todea, Secretar
de Stat în cadrul Secretariatul General al Guvernului. De asemenea, au
fost făcute precizări şi de către reprezentanţii Secretariatului de Stat
pentru Culte şi Oficiului Român pentru Drepturile de Autor prezenţi la
dezbateri.
În cadrul discuţiilor s-a propus avizarea favorbailă a proiectului de
lege. Supusă votului, propunerea a fost aprobată de membrii comisiei cu
majoritate de voturi (3 voturi împotrivă).
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Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor
Naţionale nr.16/1996 - PLx 459/2010 a fost prezentat de către domnul
Dorin Dobrincu, directorul Arhivelor Naţionale.
În cursul discuţiilor au fost aduse amendamente, aprobate de
membrii comisiei cu unanimitate de voturi. În finalul dezbaterilor s-a
propus avizarea favorabilă a proiectului de lege, cu amendamentele
admise, care se regăsesc în avizul comisiei. Propunerea a fost aprobată de
membrii comisiei cu unanimitate de voturi.
În ziua de 28 septembrie 2010, Comisia pentru muncă şi protecţie
socială şi-a desfăşurat a doua parte a lucrărilor începând cu ora 14.00, în
şedinţă comună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci.
Şedinţa comisiilor reunite a avut următoarea ordine de zi:
1. Proiect de Lege pentru abrogarea Cap.IV din Legea nr.329/2009 privind
reorganizarea

unor

autorităţi

şi

instituţii

publice,

raţionalizarea

cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea
acordurilor-cadru

cu

Comisia

Europeană

şi

Fondul

Monetar

Internaţional - PLx 301/2010
2. Proiect de Lege pentru abrogarea Cap.IV din Legea nr.329/2009 privind
reorganizarea

unor

autorităţi

şi

instituţii

publice,

raţionalizarea

cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea
acordurilor-cadru

cu

Comisia

Europeană

şi

Fondul

Monetar

Internaţional - PLx 302/2010
3. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.329 din 5 noiembrie
2009

privind

reorganizarea

unor

autorităţi

şi

instituţii

publice,

raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi
respectarea acordurilor - cadru cu Comisia Europeană şi Fondul
Monetar Internaţional - Plx 347/2010
4. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.329/2009 privind
reorganizarea

unor

autorităţi

şi

instituţii

publice,

raţionalizarea

cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea
acordurilor-cadru

cu

Comisia

Europeană

şi

Fondul

Monetar

Internaţional - Plx 476/2010
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5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare - PLx 102/2010
6. Propunere legislativă privind Programul de solidaritate socială în
favoarea pensionarilor cu venituri reduse - Plx 198/2010
7. Propunere legislativă pentru susţinerea creşterii natalităţii - Plx
474/2010.
Lucrările au fost conduse de către domnul deputat Viorel Ştefan,
preşedintele Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci.
La dezbateri au participat, ca invitaţi:


d-l Nicolae Ivăşchescu - Secretar de Stat, Ministerul Muncii,
Familiei şi Protecţiei Sociale



d-na Georgeta Jugănaru - director, Ministerul Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale



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



d-na Georgeta Toma – director, Ministerul Finanţelor Publice.

Proiectul de Lege pentru abrogarea Cap.IV din Legea nr.329/2009
privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea
cheltuielilor

publice,

susţinerea

mediului

de

afaceri

şi

respectarea

acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional PLx 301/2010, proiectul de Lege pentru abrogarea Cap.IV din Legea
nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice,
raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi
respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar
Internaţional

-

PLx

302/2010

şi

propunerea

legislativă

pentru

modificarea Legii nr.329 din 5 noiembrie 2009 privind reorganizarea unor
autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea
mediului de afaceri şi respectarea acordurilor - cadru cu Comisia
Europeană şi Fondul Monetar Internaţional - Plx 347/2010 au fost
discutate împreună.
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Membrii celor două comisii au hotărât conexarea celor trei iniţiative
legislative pentru respectarea normelor de tehnică legislativă, evitarea
paralelismelor în reglementare şi adoptarea unor soluţii legislative
echitabile şi acoperitoare tuturor situaţiilor.
Cele trei proiecte de acte normative au ca obiect de reglementare
abrogarea Capitolului IV din Legea nr.329/2009, cu referire la interzicerea
cumulului pensiei cu salariul pentru acele persoane al căror cuantum al
pensiei depăşeşte salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului
asigurărilor sociale de stat.
Astfel, prin propunerea legislativă cu nr. Plx 347 se propune
modificarea Legii nr.329/2009 în sensul abrogării articolelor 17-26 din
Capitolul IV al legii, iar prin proiectele cu nr.PLx 301 şi PLx 302 se propune
abrogarea expresă a întregului capitol, precum şi instituirea unor
prevederi prin care Guvernul României, autorităţile şi instituţiile publice
centrale şi locale, precum şi regiile autonome, societăţile comerciale la
care capitalul este deţinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate
administrativ-teritorială, alţi angajatori, după caz, să facă, în termen de
60 de zile de la data intrării în vigoare a acestor prevederi, reparaţiile
materiale, morale şi de orice altă natură, pentru daunele produse
angajaţilor prin efectele aplicării Capitolului IV (art.17-26) din Legea
nr.329/2009.
În cadrul dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât
adoptarea cu amendamente a propunerii legislative cu nr.Plx 347/2010 şi
respingerea proiectelor de lege cu nr.PLx 301/2010 şi PLx 302/2010
întrucât prevederile acestora sunt reglementate parţial în soluţia propusă
prin propunerea legislativă care a fost adoptată. De asemenea, membrii
comisiilor au considerat că nu se pot acorda reparaţii materiale, morale şi
de orice altă natură întrucât ar fi retroactive, iar unele dintre ele nu pot fi
cuantificate.
Membrii comisiilor au hotărât adoptarea propunerii legislative cu
nr.Plx 347 considerând că prevederile Cap.IV din Legea nr.329/2009 sunt
în totală contradicţie cu legislaţia în vigoare privind dreptul la muncă,
dreptul la pensie, dreptul la proprietate privată, cu dispoziţiile art.1 din
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Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului
şi libertăţilor fundamentale şi cu art.6 pct.1 din Pactul internaţional cu
privire la drepturile economice, sociale şi culturale, care recunoaşte şi
garantează necondiţionat dreptul la muncă. Totodată, se arată că prin
stabilirea imperativă a limitei cuantumului pensiei până la care se poate
realiza cumulul cu salariul, se produc discriminări, dar şi limitări ale
accesului şi dreptului la muncă în sistemul public, pentru persoane cu
pregătire temeinică, experienţă şi expertiză în anumite domenii, cum ar fi:
comisiile

parlamentare

pentru

apărare,

ordine

publică,

siguranţă

naţională, de control parlamentar asupra SRI şi SIE, compartimentele de
protecţie a informaţiilor clasificate, departamentele de poliţie comunitară,
oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară, precum şi multe alte autorităţi
şi instituţii publice.
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât, cu 14
voturi împotrivă, adoptarea cu amendamente a propunerii legislative cu
nr.Plx 347/2010 şi respingerea proiectelor de lege cu nr.PLx 301/2010 şi
PLx 302/2010, pentru considerentele expuse anterior.
Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.329/2009 privind
reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor
publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu
Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional - Plx 476/2010 a fost
prezentată de către domnul deputat Viorel Ştefan, preşedintele Comisiei
pentru buget, finanţe şi bănci, care a precizat că obiectul de reglementare
se referă la completarea art.17 din Legea nr.329/2009 cu un nou alineat,
prin care se instituie o excepţie, pentru asistenţii personali ai membrilor
de familie, de la obligaţia de a opta între suspendarea plăţii pensiei şi
încetarea raporturilor de muncă, în cazul cumulului pensiei cu salariul.
Membrii comisiilor au hotărât, cu majoritate de voturi (18 voturi
împotrivă) respingerea iniţiativei legislative întrucât prin aplicarea ei s-ar
crea discriminare între categoriile de beneficiari ai dreptului la pensie, în
funcţie de tipul de activitate prin care realizează şi venituri salariale.
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În cursul dezbaterilor a fost formulat un amendament care, la
solicitarea iniţiatorilor, a fost redat 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 domnul deputat Viorel Ştefan,
preşedintele Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci.
Domnul deputat Ioan Cindrea, vicepreşedinte al Comisiei pentru
muncă şi protecţie socială a precizat că în cadrul acestei comisii a fost
adoptată soluţia de respingere a proiectului de lege. Domnia sa a propus
să se supună votului forma adoptată de Comisia pentru muncă şi protecţie
socială şi, în cazul în care aceasta nu este acceptată, să se intre pe
dezbaterea articolelor.
Supusă votului, propunerea de respingere a proiectului de lege a
întrunit 11 voturi pentru, 25 de voturi împotrivă şi o abţinere, fiind
respinsă.
În cadrul dezbaterilor pe articole au fost aduse amendamente la
art.VIII, referitor la reglementarea salarizării specialiştilor români care îşi
desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor de management de proiect.
De asemenea, a fost adus un amendament la art.XIV, pentru
corelare cu termenele stabilite prin OUG nr.27/2010.
Totodată, au fost formulate 2 amendamente, în sensul respingerii
ordonanţei de urgenţă, dar şi abrogarea art.XVI referitor la modificarea
Anexei nr. I la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2004 privind unele
măsuri în domeniul învăţământului.
Raportul comisiilor, cu amendamentele admise si respinse, a fost
adoptat de membrii comisiilor reunite cu 26 voturi pentru, 11 voturi
împotrivă şi 3 abţineri.
Propunerea legislativă privind Programul de solidaritate socială în
favoarea pensionarilor cu venituri reduse - Plx 198/2010 a fost prezentată
de către doamna Georgeta Jugănaru, director în cadrul Ministerului Muncii,
Familiei şi Protecţiei Sociale, care a precizat că obiectul de reglementare
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se referă la instituirea taxei de solidaritate socială în cuantum de 1% din
profitul anual al fiecărui operator economic a cărui cifră de afaceri anuală
este mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 1 milion de euro. Se
propune ca aceste sume să fie utilizate pentru creşterea cuantumului
pensiilor mai mici decât salariul minim pe economie.
Domnia sa a precizat că Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei
Sociale

nu

susţine

adoptarea

acestei

iniţiative

legislative

întrucât

contribuţia prevăzută a fi introdusă are caracterul unei taxe care urmează
să se aplice unui segment redus de plătitori de taxe şi impozite, ceea ce
încalcă un principiu al dreptului fiscal – egalitatea contribuabililor.
De

asemenea,

doamna

Georgeta

Toma,

director

în

cadrul

Ministerului Finanţelor Publice a precizat că nici acest minister nu susţine
promovarea iniţiativei legislative deoarece această nouă contribuţie
erodează baza de calcul a impozitului pe profit, ceea ce are drept
consecinţă virarea de către contribuabili a unui impozit pe profit mai mic,
cu consecinţe asupra veniturilor bugetului de stat. Totodată, domnia sa a
menţionat că prin introducerea unei noi contribuţii are loc o înăsprire a
fiscalităţii în România.
În cadrul dezbaterilor s-a propus respingerea iniţiativei legislative.
Supusă votului, propunerea de respingere a fost acceptată cu majoritate
de voturi (10 voturi împotrivă şi 2 abţineri).
Propunerea legislativă pentru susţinerea creşterii natalităţii - Plx
474/2010 a fost prezentată de către doamna Mihaela Grecu, director în
cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. Domnia sa a
precizat că propunerea legislativă are ca obiect de reglementare crearea
cadrului legal pentru susţinerea creşterii natalităţii, măsurile preconizate
pentru realizarea acestui obiectiv fiind scutirea de impozit pe veniturile din
salarii, scutirea de la plata impozitului pentru o singură clădire şi un singur
teren şi subvenţionarea dobânzii de la bugetul de stat pentru un singur
credit ipotecar în valoare de maxim 50.000 de euro, facilităţi de care să
beneficieze, fără discriminare, orice cetăţean român care este părintele
natural a cel puţin 3 copii, pe toată durata în care îi are în îngrijire.
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De asemenea, doamna director a menţionat că Ministerul Muncii,
Familiei şi Protecţiei Sociale, ca autoritate centrală, derulează o serie de
programe care vin în sprijinul familiilor cu copii, fără venituri sau cu
venituri foarte reduse, în scopul creşterii veniturilor acestora şi asigurării
unor

condiţii

mai

bune

necesare

îngrijirii,

creşterii

şi

educării

corespunzătoare a copilului, şi nu susţine adoptarea acestei iniţiative
legislative.
Un alt motiv pentru care Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei
Sociale nu susţine promovarea acestui proiect de act normativ se referă la
faptul că nu se consideră oportune prevederile referitoare la scutirea
impozitului pe clădiri şi teren pentru persoanele care sunt părinţii naturali
a cel puţin 3 copii, deoarece Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal este
singurul act normativ care reglementează veniturile bugetare.
S-a apreciat, de asemenea, că introducerea unei prevederi de
modificare a Codului fiscal, în sensul acordării scutirii de plata impozitului
pentru o singură clădire şi un singur teren, în cazul persoanelor care sunt
părinţii naturali a cel puţin 3 copii, ar crea un tratament discriminatoriu
faţă de celelalte categorii de părinţi, cu 1 sau 2 copii.
Supusă votului, propunerea legislativă a fost respinsă cu majoritate
de voturi ( 11 voturi împotrivă şi 3 abţineri).
În ziua de 29 septembrie 2010, Comisia pentru muncă şi protecţie
socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 13.00, având următoarea
ordine de zi:
1. Propunere

legislativă

privind

modificarea şi

completarea

Legii

nr.35/1990 privind Statutul personalului aeronautic din aviaţia
militară a României - Plx 403/2010
2. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.303/2004 privind
statutul judecătorilor şi procurorilor - Plx 404/2010
3. Propunere

legislativă

pentru

modificarea

şi

completarea

Legii

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - Plx 477/2010
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4. Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(3) al art.61 din Legea
nr.275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de
organele judiciare în cursul procesului penal - Plx 478/2010.
La dezbateri au participat ca invitaţi:
-

d-l Mihail Vasile-Ozunu – Secretar de Stat, Ministerul Apărării
Naţionale

-

d-l lt.col. Florin Vasile - consilier juridic, Ministerul Apărării
Naţionale

-

d-l Mihai Cucu – director, Ministerul Justiţiei

-

d-na Oana Bucur – consilier, Ministerul Justiţiei.

Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii
nr.35/1990 privind Statutul personalului aeronautic din aviaţia militară a
României - Plx 403/2010 a fost prezentată de către domnul Mihail VasileOzunu, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Apărării Naţionale. Domnia
sa a precizat că acest minister susţine promovarea acestui proiect de act
normativ, întrucât are ca obiect de reglementare modificarea Legii
nr.35/1990 privind Statutul personalului aeronautic din aviaţia militară a
României, în vederea alinierii la noile standarde din domeniul aviaţiei şi
armonizării cu legislaţia europeană şi internaţională în acest domeniu.
Din partea personalului de specialitate al comisiei, propunerea
legislativă a fost prezentată de către doamna Elena Anghel, consilier
parlamentar.
În urma dezbaterilor, s-a propus acordarea unui aviz favorabil.
Supusă votului, propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi.
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.303/2004 privind
statutul judecătorilor şi procurorilor - Plx 404/2010 a fost prezentată de
către domnul Decebal Stănescu, expert parlamentar, care a precizat că
iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare abrogarea alin.(14) al
art.33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor.
Domnia sa precizează că, potrivit expunerii de motive, „interdicţia
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prevăzută de alin.(14) al art.33 din Legea nr.303/2004 nu este justificată
şi se consideră că se impune abrogarea acesteia având în vedere falsa
premisă

care

o

fundamentează,

aceea

că

delegarea

şi

detaşarea

reprezintă drepturi ale judecătorilor şi procurorilor – şi faptul că, ţinând
cont de caracterul general, menţinerea acesteia poate avea, în unele
situaţii, consecinţe asupra sistemului judiciar.” De la numirea în funcţia de
judecător sau procuror, aceştia exercită aceleaşi atribuţii, au aceleaşi
drepturi şi obligaţii, impunându-se unitate de statut sub toate aspectele,
nefiind permisă crearea de categorii de magistraţi cărora li se aplică reguli
diferite.
Din partea Ministerului Justiţiei, domnul director Mihail Cucu a
precizat că nu se susţine promovarea acestei iniţiative legislative întrucât
examenul organizat în condiţiile art.33 din Legea nr. 303/2004 reprezintă
o derogare de la modalitatea generală de admitere în magistratură, ce are
drept scop acoperirea posturilor vacante de judecător sau procuror
existente în sistemul judiciar. Inexistenţa unei prevederi legale de natură
să impună anumite restricţii temporare, atât cu privire la promovarea în
funcţie, cât şi cu privire la detaşarea, delegarea sau transferul acestor
magistraţi, este de natură să lipsească de conţinut însuşi scopul instituirii
acestei modalităţi de admitere în magistratură. Art.33 alin.(14) din Legea
nr. 303/2004 nu crează un regim discriminatoriu.
În finalul dezbaterilor, s-a supus votului propunerea legislativă,
întrunind 17 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi o abţinere. Urmare a
acestui rezultat, urmează a se întocmi un aviz favorabil.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - Plx 477/2010 a fost
amânată, întrucât la dezbateri nu a participat nici un reprezentant din
partea Ministerului Sănătăţii.
Propunerea legislativă pentru abrogarea alin.(3) al art.61 din Legea
nr.275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de
organele judiciare în cursul procesului penal - Plx 478/2010 a fost
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prezentată de către doamna Sorina Szabo, expert parlamentar. Domnia sa
a precizat că obiectul de reglementare îl reprezintă abrogarea alin.(3) al
art.61 din Legea nr.275/2006, alineat care se referă la faptul că
persoanele condamnate la pedepse privative de libertate, care participă la
cursuri de şcolarizare sau de calificare ori recalificare profesională, primesc
lunar, pe durata cursurilor, o remuneraţie egală cu salariul minim pe
economie.
De asemenea, s-a precizat că propunerea legislativă a rămas fără
obiect, întrucât prin Legea nr.83/2010 alin.(3) al art.61 a fost abrogat.
Având în vedere cele prezentate, s-a propus acordarea unui aviz
negativ, propunere acceptată cu unanimitate de voturi.
În ziua de 30 septembrie 2010, Comisia pentru muncă şi protecţie
socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 10.00, având pe ordinea
de zi studiu individual asupra proiectelor aflate pe agenda de lucru a
comisiei din săptămâna 4-7 octombrie 2010.
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie
socială (22), în ziua de 28 septembrie 2010 au absentat domnul deputat
Ioan-Nelu Botiş (grup parlamentar PD-L) şi domnul deputat Marian Sârbu
(grupul

parlamentarilor

independenţi).

Doamna

deputat

Claudia

Boghicevici (grup parlamentar PD-L) a absentat între orele 10.00 -14.00,
iar doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache (grup parlamentar
PSD+PC) a absentat între orele 10.00 – 11.00.
Conform prevederilor art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Ioan-Nelu Botiş a
participat

domnul

deputat

Gelu

Vişan,

iar

în

intervalele

mai

sus

menţionate, în locul doamnei deputat Claudia Boghicevici a participat
domnul deputat Adrian Bădulescu, iar în locul doamnei Ileana Cristina
Dumitrache a participat domnul deputat Georgian Pop.
Au fost prezenţi următorii deputaţi: Victor Paul Dobre – preşedinte,
Ioan Cindrea – vicepreşedinte, Adrian Solomon şi Kerekes Károly –
secretari, Maria Eugenia Barna, Claudia Boghicevici (începând cu ora
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14.00), Ioan Narcis Chisăliţă, Dorel Covaci, Ileana Cristina Dumitrache
(începând cu ora 11.00), Mircea Duşa, Florian-Daniel Geantă, Cornel
Ghiţă, Ludovic Orban, Cristina-Ancuţa Pocora, Dan-Mircea Popescu, Vasile
Silviu Prigoană, Nini Săpunaru, Mihaela Stoica, Aurelia Vasile, Iulian
Vladu, Gelu Vişan, Adrian Bădulescu (până la ora 14.00) şi Georgian Pop
(până la ora 11.00).
Din numărul total al membrilor comisiei (22), în zilele de 29 şi 30
septembrie 2010 au absentat domnul deputat Ioan-Nelu Botiş (grup
parlamentar

PD-L)

şi

domnul

deputat

Marian

Sârbu

(grupul

parlamentarilor independenţi).
Conform prevederilor art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Ioan-Neu Botiş a
participat domnul deputat Gelu Vişan.
Au fost prezenţi următorii deputaţi: Victor Paul Dobre – preşedinte,
Ioan Cindrea – vicepreşedinte, Adrian Solomon şi Kerekes Károly –
secretari, Maria Eugenia Barna, Claudia Boghicevici, Ioan Narcis Chisăliţă,
Dorel Covaci, Ileana Cristina Dumitrache, Mircea Duşa, Florian-Daniel
Geantă, Cornel Ghiţă, Ludovic Orban, Cristina-Ancuţa Pocora, Dan-Mircea
Popescu, Vasile Silviu Prigoană, Nini Săpunaru, Mihaela Stoica, Aurelia
Vasile, Iulian Vladu, Gelu Vişan.
PREŞEDINTE,
Victor Paul Dobre

SECRETAR,
Adrian Solomon

Întocmit,
Consultant parlamentar Lidia Ana Vlădescu
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