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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL 

al şedinţelor Comisiei din 17 şi 18 martie 2010 

 

 

În ziua de 17 martie 2010, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 14.00, având următoarea 

ordine de zi: 

1. Propunere legislativă pentru completarea art.13 al Legii nr.17/2000 

privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice - Plx 675/2009 

2. Propunere legislativă privind completarea Legii nr.76/2002 privind 

sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 

muncă - Plx 666/2009 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările şi completările 

ulterioare - Plx 671/2009 

4. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.53 din 2003 Codul 

muncii - Plx 672/2009 

5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 416/2001 

privind venitul minim garantat - Plx 674/2009 

6. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - Plx 

561/2009 



7. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - Plx 

606/2009. 

 

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

Sociale  

- d-na Camelia Cărbunaru – director, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale  

- d-na Tania Grigore – şef serviciu, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale  

- d-na Ioana Mihaela Leşe – preşedintele Autorităţii Naţionale pentru 

Persoane cu Handicap 

- d-na Ioana Hanganu – director, Ministerul Finanţelor Publice 

- d-na Loredana Butean – consilier, Ministerul Finanţelor Publice 

- d-na Didona Nichita – consilier, Ministerul Finanţelor Publice  

- d-na Carmen Ţucă – consilier, Ministerul Finanţelor Publice 

- d-l Marin Suliman – secretar general, Consiliul Economic şi Social 

- d-l Ion Albu – membru Biroul executiv al Consiliului Economic şi Social. 

 
 Dezbaterile asupra propunerii legislative pentru completarea art.13 

al Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice - Plx 

675/2009 au fost amânate, la solicitarea iniţiatorilor. Supusă votului, 

propunerea de amânare a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.76/2002 privind 

sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă - 

Plx 666/2009 a fost prezentată de către doamna Adriana Breazu, expert 

parlamentar, care a precizat că obiectul de reglementare se referă la 
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completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 

stimularea ocupării forţei de muncă, în sensul acordării unor facilităţi 

angajatorilor care menţin numărul de salariaţi la nivelul anului anterior, 

precum şi angajatorilor care înregistrează o creştere a numărului de 

salariaţi, recrutaţi din rândul şomerilor, persoanelor cu vârsta de peste 50 

de ani, a unicilor întreţinători, precum şi a persoanelor cu handicap. 

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

invitaţii. Reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale au 

precizat că nu se susţine promovarea acestui proiect de act normativ, 

pentru motivele arătate în punctul de vedere al Guvernului. În plus, şi 

pentru anul 2010 a fost reglementată acordarea unor facilităţi 

angajatorilor, în acest sens Guvernul promovând Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.4/2010 privind reglementarea unor măsuri de protecţie 

socială pentru anul 2010. 

 Reprezentanţii Consiliului Economic şi Social, prezenţi la dezbateri, 

au precizat că acest organism a avizat negativ proiectul de act normativ, 

întrucât există cadru legal pentru acordarea unor măsuri de protecţie 

socială. 

 În cadrul discuţiilor, membrii comisiei au solicitat Ministerului Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale o evaluare şi o fişă financiară. De asemenea, 

s-a propus amânarea dezbaterilor pentru două săptămâni, pentru ca 

ministerul să realizeze această evaluare financiară. 

 Supuse votului, propunerile au fost acceptate cu unanimitate de 

voturi. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare 

- Plx 671/2009, a fost prezentată de către domnul preşedinte Victor Paul 

Dobre, în calitate de iniţiator. Domnia sa a precizat că obiectul de 

reglementare al iniţiativei legislative se referă la modificarea art.53 din 

Codul muncii, în sensul extinderii prevederilor referitoare la întreruperea 

temporară a activităţii angajatorilor şi în cazul reducerii temporare a 

activităţii. 
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 Doamna Elena Mesaroş, consilier parlamentar, a completat cele 

prezentate, menţionând că avizul Consiliului Legislativ este favorabil, cu o 

serie de observaţii şi propuneri sub aspectul respectării normelor de 

tehnică legislativă, propunerea legislativă primind avize negative de la 

Comisia juridică, Comisia pentru buget şi Comisia pentru drepturile 

omului. De asemenea, doamna consilier a precizat că atât avizul 

Consiliului Economic şi Social, cât şi punctul de vedere al Guvernului sunt 

negative, precizându-se că Legea nr.53/2003 - Codul muncii a fost 

elaborată în urma consultărilor avute cu partenerii sociali şi orice 

modificare adusă textului trebuie supusă atenţiei partenerilor sociali. 

 Prin O.U.G. nr.28/2009 s-a reglementat acordarea, în anul 2009, a 

unor facilităţi pentru angajatori şi salariaţi doar pe durata întreruperii 

temporare a activităţii angajatorului, nu şi pentru situaţia reducerii 

temporare a activităţii acestuia. Şi pentru anul 2010 se prevede acordarea 

de facilităţi pentru angajatori şi salariaţi, pe durata întreruperii temporare 

a activităţii angajatorului, acestea fiind stabilite prin O.U.G. nr.4/2010. 

 Dispoziţiile art.53 alin.(1) din Codul muncii nu fac nici o distincţie 

între întreruperea totală sau parţială a activităţii angajatorului, cert fiind 

faptul că în asemenea situaţii salariaţii beneficiază de unele facilităţi. 

 Având în vedere cele prezentate, domnul preşedinte Victor Paul 

Dobre doreşte să menţioneze că la momentul elaborării propunerii 

legislative cadrul legal în vigoare avea unele lacune şi propune 

respingerea iniţiativei legislative. 

 Supusă votului, propunerea de respingere a fost acceptată cu 

majoritate de voturi (2 voturi împotrivă şi o abţinere). 

 

 Dezbaterile asupra propunerii legislative privind modificarea Legii 

nr.53 din 2003 Codul muncii - Plx 672/2009 au fost amânate, la solicitarea 

iniţiatorilor. Supusă votului, propunerea de amânare a fost acceptată cu 

unanimitate de voturi. 
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 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

416/2001 privind venitul minim garantat - Plx 674/2009, a fost prezentată 

de către doamna Sorina Szabo, expert parlamentar, care a precizat că 

iniţiativa are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art.25 

din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, în sensul acordării 

alocaţiei pentru copiii nou-născuţi în cuantum diferenţiat, în funcţie de 

rangul născutului, respectiv primul, al doilea, al treilea şi al patrulea 

născut. De asemenea, iniţiatorii propun acordarea alocaţiei pentru copiii 

nou-născuţi reprezentantului legal al copilului, atunci când mama nu este 

în situaţia de a beneficia de acest drept, numai în baza unui acord scris de 

către aceasta, precum şi introducerea unui nou alineat, alin.(6), prin care 

consiliile locale au obligaţia să prevadă în bugetele proprii fondurile 

necesare completării sprijinului financiar venit de la bugetul de stat pentru 

acordarea alocaţiei pentru copiii nou-născuţi. 

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

invitaţii. În cursul dezbaterilor s-a propus respingerea iniţiativei 

legislative. Cu unanimitate de voturi pentru, propunerea de respingere a 

fost acceptată, iar motivele se regăsesc în raportul comisiei. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - Plx 

561/2009 a fost prezentată de doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora, în 

calitate de iniţiator. Domnia sa a precizat că obiectul de reglementare îl 

constituie modificarea lit.a) a alin.(4) al art.58 din Legea nr.448/2006, în 

scopul de a acorda persoanelor cu handicap o indemnizaţie lunară la 

nivelul cuantumului stabilit pentru pensia socială minimă garantată, 

indiferent de venituri. 

 Doamna Elena Mesaroş, consilier parlamentar, a precizat că au fost 

sesizate cu dezbaterea pe fond două comisii, respectiv comisia noastră şi 

Comisia pentru sănătate şi familie. 

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

invitaţii. Au fost propuse amendamente, însuşite de plenul comisiei cu 

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

legislative cu amendamentele acceptate, urmând ca raportul comun să fie 

întocmit după finalizarea dezbaterilor în cadrul Comisiei pentru sănătate şi 

familie. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - Plx 

606/2009 a fost prezentată de domnul deputat Silviu Prigoană, în calitate 

de iniţiator. Domnia sa a precizat că obiectul de reglementare îl constitutie 

completarea art.58 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările ulterioare, 

cu un nou alineat, alin.(31), potrivit căruia se instituie acordarea unui venit 

minim lunar în cuantum de 300 lei pentru persoanele adulte cu handicap. 

Iniţiativa prevede că această sumă se indexează în fiecare an în funcţie de 

indicele de inflaţie. 

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

invitaţii. În cursul dezbaterilor s-a propus respingerea iniţiativei legislative 

întrucât a fost adoptat proiectul anterior, cu acelaşi obiect de 

reglementare. Cu unanimitate de voturi pentru, propunerea de respingere 

a fost acceptată, iar motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

 În ziua de 18 martie 2010, membrii comisiei au avut pe ordinea de 

zi dezbateri asupra unor sesizări şi petiţii formulate la proiectul de lege 

privind sistemul unitar de pensii publice, aflat în procedură parlamentară. 

 
Din numărul total al membrilor comisiei (20), în ziua de 17 martie 

2010 au absentat domnul deputat Ioan-Nelu Botiş (grup parlamentar PD-L) 

– delegaţie, domnul deputat Ioan Cindrea (grup parlamentar PSD+PC), 

doamna deputat Maria Eugenia Barna (grup parlamentar PSD+PC), domnul 

deputat Ioan Narcis Chisăliţă (grup parlamentar PSD+PC) şi domnul deputat 

Nini Săpunaru (grup parlamentar PNL). 

Conform prevederilor art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Ioan Cindrea a participat 

domnul deputat Silvestru Lup, în locul doamnei deputat Maria Eugenia 
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Barna a participat doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache, în locul 

domnului deputat Ioan Narcis Chisăliţă a participat domnul deputat Sorin 

Stragea, iar în locul domnului deputat Nini Săpunaru a participat domnul 

deputat Titi Holban. 

Au fost prezenţi următorii deputaţi: Victor Paul Dobre – preşedinte, 

Adrian Solomon şi Kerekes Károly – secretari, Claudia Boghicevici, Dorel 

Covaci, Ioan Damian, Cristina Elena Dobre, Florian-Daniel Geantă, Cornel 

Ghiţă, Ludovic Orban, Cristina-Ancuţa Pocora, Dan-Mircea Popescu, Vasile 

Silviu Prigoană, Marian Sârbu, Iulian Vladu, Silvestru Lup, Ileana Cristina 

Dumitrache, Sorin Stragea, Titi Holban. 

Din numărul total al membrilor comisiei (20), în ziua de 18 martie 

2010 au fost prezenţi la lucrări toţi deputaţii, membri ai comisiei. 

 
 
 
  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

Victor Paul Dobre    Adrian Solomon 
 

 

 

 

 

 

 

Şef serviciu,  
Consilier parlamentar Elena Mesaroş 

 Întocmit, 
 Consultant parlamentar Lidia Ana Vlădescu 
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