Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ

PROCES-VERBAL
al lucrărilor Comisiei din 2, 3 şi 4 noiembrie 2010

În ziua de 2 noiembrie 2010, Comisia pentru muncă şi protecţie
socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 14.00, având următoarea
ordine de zi:
1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.16/2000
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al
Persoanelor Vârstnice - PLx 39/2010
2. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări
sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.1074 din
29 noiembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare - Plx
292/2010
3. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.135 din Legea
nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat - Plx
342/2010
4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.19/2000
privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale PLx 421/2010
5. Proiect de Lege privind declararea zilei de 24 ianuarie zi de sărbătoare
naţională legală - PLx 423/2010
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6. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.17/2000 privind asistenţa
socială a persoanelor vârstnice, republicată - PLx 424/2010
7. 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.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre,
preşedintele comisiei.
La dezbateri au participat ca invitaţi:
-

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

-

d-l Florin Dragomir – şef serviciu, Ministerul Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale

-

d-l Miron Niculescu – preşedinte, Consiliul Naţional al Persoanelor
Vârstnice.
Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru modificarea şi

completarea

Legii

nr.16/2000

privind

înfiinţarea,

organizarea

şi

funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice - PLx 39/2010,
care a fost prezentat de către doamna Lidia Vlădescu, consultant
parlamentar.
În cadrul discuţiilor s-a propus amânarea dezbaterilor asupra
proiectului pentru şedinţa următoare, întrucât reprezentanţii Ministerului
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale au unele observaţii asupra textului.
Supusă votului, propunerea de amânare a fost acceptată cu
unanimitate de voturi.
Celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi au fost amânate pentru
şedinţa următoare.
În ziua de 3 noiembrie 2010, Comisia pentru muncă şi protecţie
socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 9.30, având pe ordinea de
zi proiectele amânate în şedinţa anterioară.
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Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre,
preşedintele comisiei.
La dezbateri au participat ca invitaţi:
-

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

-

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

-

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

-

d-l Florin Dragomir – şef serviciu, Ministerul Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale

-

d-na Marcela Dumitraş – consilier, Ministerul Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale

-

d-l Cristian Roşu – director general, Comisia de Supraveghere a
Sistemului de Pensii Private

-

d-na Anda Lupoi – consilier juridic, Comisia de Supraveghere a
Sistemului de Pensii Private

-

d-l Fănel Mitea – director, Ministerul Finanţelor Publice

-

d-l Nicu Popescu – consilier superior, Ministerul Finanţelor Publice.
Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru modificarea şi

completarea

Legii

nr.16/2000

privind

înfiinţarea,

organizarea

şi

funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice - PLx 39/2010,
care a fost prezentat de către domnul preşedinte Victor Paul Dobre.
Domnul Nicolae Ivăşchescu, Secretar de Stat în cadrul Ministerului
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, a prezentat membrilor comisiei
amendamentele acestui minister, care au fost însuşite de membrii
comisiei. Supuse votului, acestea au fost acceptate cu unanimitate de
voturi.
De

asemenea,

au

fost

discutate

observaţiile

organizaţiilor

pensionarilor, care însă nu au fost însuşite de membrii comisiei.
Supus votului, proiectul de lege a fost adoptat de membrii comisiei
cu unanimitate de voturi, cu amendamentele prezentate, care se regăsesc
în raportul comisiei.
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Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări
sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.1074 din 29
noiembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare - Plx 292/2010 a
fost prezentat de către doamna Sorina Szabo, expert parlamentar, care a
precizat că obiectul de reglementare se referă la majorarea concediului
pentru sarcină şi lăuzie, de la 126 la 168 de zile calendaristice, perioadă în
care asiguratele să beneficieze şi de indemnizaţie de maternitate.
Domnul Cristian Irimie, Secretar de Stat în cadrul Ministerului
Sănătăţii, precizează că nu se susţine promovarea acestui proiect de act
normativ, întrucât nu este precizată sursa de finanţare, iar efortul bugetar
suplimentar nu poate fi susţinut.
Domnul deputat Ioan Cindrea, vicepreşedinte al comisiei, solicită
amânarea discuţiilor şi prezenţa la dezbateri a iniţiatorilor propunerii
legislative, respectiv a doamnei ministru Anca Boagiu şi a domnului
ministru Traian Igaş.
Supuse

votului,

cele

două

propuneri

au

fost

acceptate

cu

unanimitate de voturi.
Referitor la propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2) al
art.135 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate
privat - Plx 342/2010, doamna deputat Claudia Boghicevici prezintă un
amendament nou şi solicită, în scris, un punct de vedere al ministerului
asupra acestuia. De asemenea, propune amânarea dezbaterilor pentru o
săptămână.
Supuse votului, propunerile sunt acceptate 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
preşedinte Victor Paul Dobre, care a reamintit că dezbaterile generale şi
pe articole au avut loc în şedinţe anterioare, urmând să fie dat doar votul
final.
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Supus votului, proiectul de lege a fost respins, întrunind doar 5
voturi pentru şi restul împotrivă. Ca urmare a acestui rezultat, urmează să
fie întocmit un raport preliminar de respingere a ordonanţei de urgenţă,
care va fi transmis celeilalte comisii sesizate cu dezbaterea pe fond,
respectiv Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic.
Proiectul

de

Lege

pentru

modificarea

şi

completarea

Legii

nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări
sociale - PLx 421/2010 a fost prezentat de către doamna Elena Anghel,
consilier parlamentar, care a precizat că obiectul de reglementare se
referă la modificarea şi completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul
public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi
completările ulterioare, în sensul suportării din bugetul asigurărilor sociale
de sănătate a diferenţei dintre costul biletelor de tratament balnear şi
contribuţia achitată de asiguraţii din sistemul public de pensii, iar,
începând cu 01.01.2011, biletele respective să fie acordate şi distribuite
de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.
În cadrul discuţiilor, reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale au precizat că nu se susţine promovarea acestui proiect
de act normativ. De asemenea, s-a propus respingerea proiectului de
lege. Supusă votului, propunerea de respingere a fost acceptată cu
unanimitate de voturi.
Proiectul de Lege privind declararea zilei de 24 ianuarie zi de
sărbătoare naţională legală - PLx 423/2010 a fost prezentat de către
doamna Monica Rallu Curta, expert parlamentar, care a precizat că
obiectul de reglementare se referă la declararea zilei de 24 ianuarie ca
fiind zi de sărbătoare naţională legală şi includerea acestei zile printre
zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează, fapt ce a impus şi
modificarea art.134 alin.(1) din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii.
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Reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale au
precizat că nu se susţine promovarea acestui proiect de act normativ. De
asemenea, s-a propus respingerea proiectului de lege.
Supusă votului, propunerea de respingere a întrunit doar 5 voturi
pentru. În aceste condiţii a fost supusă votului adoptarea proiectului de
lege în forma prezentată, propunere care a întrunit majoritate de voturi (4
voturi împotrivă).
Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.17/2000 privind
asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată - PLx 424/2010 a
fost prezentat de către doamna Monica Rallu Curta, expert parlamentar,
care a precizat că obiectul de reglementare se referă la completarea
Capitolului II – „ Servicii şi prestaţii speciale” din Legea nr.17/2000 privind
asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu o nouă secţiune, Secţiunea a
4-a, intitulată „Prioritatea persoanelor cu vârsta de minim 70 de ani”, în
vederea asigurării acestei categorii de persoane, a priorităţii la accesarea
serviciilor publice furnizate de autorităţile administraţiei publice centrale şi
locale, la primirea asistenţei medicale în unităţile sanitare, publice sau
private, la achiziţionarea oricărui bun sau serviciu furnizat de agenţii
economici care îşi desfăşoară activitatea în România.
Reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale au
precizat că nu se susţine promovarea acestui proiect de act normativ.
Supus votului, proiectul de lege a întrunit 4 voturi pentru şi restul
împotrivă. Urmare acestui vot, urmează a se întocmi un raport de
respingere.
În ziua de 4 noiembrie 2010, Comisia pentru muncă şi protecţie
socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 9.30, având pe ordinea de
zi studiu individual asupra proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei.
Din numărul total al membrilor comisiei (22), în zilele de 2 şi 4
noiembrie 2010 a absentat domnul deputat Ioan Nelu Botiş (grup
parlamentar PD-L) – ministru.
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Au fost prezenţi următorii deputaţi: Victor Paul Dobre – preşedinte,
Claudia Boghicevici şi Ioan Cindrea – vicepreşedinţi, Adrian Solomon şi
Kerekes Károly – secretari, Maria Eugenia Barna, 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, Marian Sârbu, Mihaela
Stoica, Aurelia Vasile, Iulian Vladu.
Din numărul total al membrilor comisiei (22), în ziua de 3 noiembrie
2010 au absentat domnul deputat Ioan Nelu Botiş (grup parlamentar
PD-L) – ministru şi domnul Ludovic Orban (grup parlamentar PNL).
Conform prevederilor art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Ludovic Orban a
participat la lucrări domnul deputat Horia Cristian.
Au fost prezenţi următorii deputaţi: Victor Paul Dobre – preşedinte,
Claudia Boghicevici şi Ioan Cindrea – vicepreşedinţi, Adrian Solomon şi
Kerekes Károly – secretari, Maria Eugenia Barna, Ioan Narcis Chisăliţă,
Dorel Covaci, Ileana Cristina Dumitrache, Mircea Duşa, Florian-Daniel
Geantă, Cornel Ghiţă, Cristina-Ancuţa Pocora, Dan-Mircea Popescu, Vasile
Silviu Prigoană, Nini Săpunaru, Marian Sârbu, Mihaela Stoica, Aurelia
Vasile, Iulian Vladu şi Horia Cristian.
PREŞEDINTE,
Victor Paul Dobre

SECRETAR,
Adrian Solomon

Întocmit,
Consultant parlamentar Lidia Ana Vlădescu
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