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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 

 

PROCES  VERBAL 

al şedinţelor comisiei din 22-23 aprilie 2009 

 

 

În ziua de 22 aprilie 2009 la lucrările comisiei au fost prezenţi 18 

deputaţi, lipsind domnul deputat Marian Sârbu (grup parlamentar 

PSD+PC) – ministru. 

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

Ioan-Nelu Botiş şi Ioan Cindrea – vicepreşedinţi, Adrian Solomon şi Károly 

Kerekes – secretari, Maria Eugenia Barna, Claudia Boghicevici, Ioan Narcis 

Chisăliţă, Dorel Covaci, Ioan Damian, Florian Daniel Geantă, Cornel Ghiţă, 

Titi Holban, Cristina Ancuţa Pocora, Dan Mircea Popescu, Vasile Silviu 

Prigoană, Nini Săpunaru, Iulian Vladu – membri. 

 

Lucrările sedinţei au fost conduse de către domnul deputat Ioan-

Nelu Botiş, vicepreşedinte al comisiei. 

Comisia a aprobat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 

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

nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi 

reglementarea unor măsuri financiar-fiscale – PLx 229/2009 (avizare) 

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

nr.223/2008 privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli 

bugetare – PLx 194/2009 (fond) 



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

nr.226/2008 privind unele măsuri financiar-bugetare – PLx 211/2009 

(fond) 

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

nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate – PLx 

202/2009 (fond). 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

 d-l Marius Lazăr – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale  

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

Drepturi de Asigurări Sociale 

 d-na Lucia Vasiloiu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale  

 d-l Florea Cojoc – director, Ministerul Finanţelor Publice 

 d-na Doina Lica – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice 

 d-l Cristin Ilie – consilier, Ministerul Finanţelor Publice. 

 

 Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea 

bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale – 

PLx 229/2009. 

 Domnul Marius Lazăr, Secretar de Stat în Ministerul Muncii, Familiei 

şi Egalităţii de Şanse, a precizat că obiectul de reglementare al proiectului 

de lege este rectificarea bugetului de stat pe anul 2009, dar şi 

reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. Astfel, principalele modificări 

se referă la: 

• majorarea cheltuielilor bugetare cu 94 milioane lei la cheltuielile de capital 

şi cu 60 milioane lei pentru bunuri şi servicii. Ca urmare, se majorează 

deficitul bugetar la 4,6% din PIB. Pentru aceasta se autorizează 

mininisterele să efectueze modificări în volumul şi structura bugetelor 

alocate; 
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• bugetul asigurărilor sociale şi bugetul asigurărilor pentru şomaj, care se 

modifică astfel:  

o se diminuează contribuţiile de asigurări sociale cu 1.573 milioane lei 

şi se majorează subvenţia de la bugetul de stat cu 1.345,5 milioane 

lei;  

o se diminuează veniturile bugetului pentru accidente şi boli 

profesionale cu 9,4 milioane lei;  

o se diminuează veniturile bugetului pentru şomaj cu suma de 110,7 

milioane lei şi se majorează cheltuielile cu 328 milioane lei; 

• bugetul Fondului asigurărilor de sănătate, care se modifică prin diminuarea 

veniturilor cu suma de 564,5 milioane lei şi majorarea cheltuielilor cu 21,1 

milioane lei; 

• se diminuează veniturile fondului de garantare pentru plata creanţelor 

salariale prin diminuarea contribuţiei angajatorilor cu suma de 20,4 

milioane lei.  

• blocarea tuturor posturilor vacante, cu excepţia unui procent de maximum 

15% din numărul total al posturilor care se vor vacanta ulterior intrării în 

vigoare a prezentei ordonanţe; 

• interzicerea achiziţionării de autoturisme, mobilier şi aparatură de birou, 

inclusiv a obiectelor de inventar de natura acestora; 

• instituirea acţiunii de monitorizare a operatorilor economici cu capital sau 

patrimoniu integral sau majoritar de stat pentru încadrarea în programele 

de reducere a arieratelor, creanţelor şi pierderilor; 

• crearea fondului social din sumele asigurate cu titlu de sponsorizare 

acordate de producătorii interni şi distribuitorii de gaze naturale din 

majorarea de preţ la gazele naturale; 

• introducerea unui impozit minim datorat de contribuabilii şi 

microîntreprinderile care declară impozit pe profit sau pe venituri mai mic 

decât impozitul minim propus; 

• nededucerea TVA aferentă achiziţiilor de autoturisme utilizate de societăţile 

comerciale; 

• măsuri privind disciplina financiară, monitorizarea investiţiilor şi 

managementul lichidităţilor contului curent al trezoreriei statului. 
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 Doamna Lidia Vlădescu, consultant parlamentar, a adăugat că 

proiectul de lege a fost trimis pentru avizare comună la Comisiile pentru 

muncă ale Senatului şi Camerei Deputaţilor, iar termenul pentru 

depunerea avizului comun este 22 aprilie 2009. 

Domnul vicepreşedinte Ioan-Nelu Botiş doreşte să ştie de ce nu este 

prezent Secretarul de Stat din Ministerul Finanţelor Publice. Domnia sa 

subliniază că la proiecte de o asemenea importanţă trebuie să participe 

Secretarii de Stat.  

Doamna Elena Mesaroş, şef serviciu în cadrul comisiei, precizează că 

invitaţiile au fost făcute şi transmise ministerelor încă de joi. 

Doamna deputat Cristina Pocora menţionează că atunci când se 

solicităprezenţa miniştrilor la dezbateri, în scris, prezenţa lor devine 

obligatorie. Aşa se prevede şi în Constituţia României, şi în Regulamentul 

Camerei Deputaţilor.  

Domnia sa propune ca după fiecare şedinţă de comisie să se facă 

adresă Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul în care să se menţioneze 

lipsa Secretarilor de Stat la dezbateri.  

Totodată, domnia sa solicită verificarea cvorumului. În urma 

numărării celor prezenţi, se constată că din cei 30 de deputaţi şi senatori, 

sunt prezenţi în sală 17, condiţia de cvorum fiind îndeplinită. 

Domnul vicepreşedinte Ioan-Nelu Botiş propune avizarea favorabilă 

a proiectului de lege. 

Doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora precizează că sunt 

amendamente depuse, care trebuie prezentate. În urma verificării, se 

constată însă că amendamentele nu au fost depuse la comisiile pentru 

muncă, ele fiind depuse la comisiile de fond. În aceste condiţii, 

amendamentele sunt prezentate de către doamna deputat.  

Astfel, se propune eliminarea alin.(4) al art.18. Supusă votului, 

propunerea de eliminare a întrunit 5 voturi pentru şi 12 voturi împotrivă, 

fiind respinsă.  

Tot la art.18 se propune reformularea alin.(5). Supusă votului, 

propunerea de reformulare a întrunit 5 voturi pentru, 11 voturi împotrivă 

şi o abţinere, fiind respinsă.  
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Proiectul de lege a fost supus votului, fiind acceptat în forma 

prezentată, cu 12 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 2 abţineri. 

 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.223/2008 privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli 

bugetare – PLx 194/2009 a fost prezentat de către doamna Monica Rallu 

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

de reglementare instituirea unor dispoziţii în vederea adoptării unei politici 

de restrângere a cheltuielilor bugetare luând în considerare presiunile şi 

riscurile determinate de evoluţiile interne şi externe. 

De asemenea, domnia sa precizează că au fost învestite cu 

dezbaterea pe fond comisia noastră şi Comisia de buget, finanţe şi bănci, 

această comisie transmiţând un raport preliminar de adoptare a 

proiectului de lege în forma prezentată. 

Totodată, precizează că a fost invitată la dezbateri doamna Graţiela 

Iordache, Secretar de Stat în Ministerul Finanţelor Publice, solicitându-se 

şi prezentarea unui punct de vedere cu privire la amendamentele depuse 

în scris la comisie. 

Doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora a precizat că este necesar a 

se trimite o nouă adresă, prin care să se solicite imperativ prezenţa la 

discutarea acestui proiect de lege a unui Secretar de Stat din Ministerul 

Finanţelor Publice, conform prevederilor constituţionale. 

Domnul deputat Adrian Solomon propune amânarea cu o săptămână 

a dezbaterilor.  

Domnul vicepreşedinte Ioan Nelu Botiş supune votului comisiei 

propunerea de amânare, aceasta fiind acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.226/2008 privind unele măsuri financiar-bugetare – PLx 

211/2009 a fost prezentat de către doamna Adriana Breazu, expert 

parlamentar, care a precizat că proiectul de lege are ca obiect 

reglementarea unor măsuri financiar-bugetare destinate diminuării 

efortului bugetar în anul 2009, pentru anumite categorii de cheltuieli.  
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 Prin proiect se stabilesc şi cotele de contribuţii pentru asigurările de 

sănătate, prevăzute de Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, precum şi cotele de contribuţii de asigurări sociale, prevăzute la 

art.18 alin (2) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi 

alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, 

până la intrarea în vigoare a legilor bugetare anuale. 

 Domnul vicepreşedinte Ioan-Nelu Botiş propune amânarea cu o 

săptămână şi să se solicite, în scris, prezenţa la discutarea acestui proiect 

de lege a unui Secretar de Stat din Ministerul Finanţelor Publice  

 Supuse votului, cele două propuneri au fost acceptate cu majoritate 

de voturi (o abţinere). 

 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate 

– PLx 202/2009 a fost prezentat de către doamna Sorina Szabo, expert 

parlamentar, care a spus că proiectul de lege are ca obiect de 

reglementare instituirea pensiei sociale minime garantate, la nivelul de 

300 lei, începând cu data de 1 aprilie 2009 şi de 350 lei, începând cu data 

de 1 octombrie 2009. 

Doamna Doina Pârcălabu, preşedintele CNPAS, a precizat că, 

începând cu anul 2010, nivelul pensiei minime garantate se va stabili 

anual prin legea bugetului de stat, în raport cu evoluţia indicatorilor 

macroeconomici şi cu resursele financiare. De asemenea, domnia sa a 

menţionat că beneficiază de pensia socială minimă garantată pensionarii 

din sistemul public de pensii, cu domiciliul în România, indiferent de data 

înscrierii la pensie, dacă nivelul cuantumului pensiei, cuvenit sau aflat în 

plată, stabilit în conformitate cu Legea nr.19/2000 privind sistemul public 

de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare, se situează sub nivelul pensiei sociale minime 

garantate, diferenţa suportându-se de la bugetul de stat, prin bugetul 

Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.  

Domnul vicepreşedinte Ioan Botiş aduce la cunoştinţa membrilor 

comisiei că există două amendamente depuse la acest proiect de lege. 

 
6/10 



Doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora, iniţiator al primului 

amendament, a spus că îşi retrage amendamentul întrucât, în urma 

consultărilor cu specialiştii din domeniu, s-a ajuns la concluzia că locul lui 

nu este în acest proiect de lege. În acest context, domnia sa a precizat că 

a fost iniţiată o propunere legislativă prin care se instituie o pensie socială 

minimă şi pentru persoanele cu handicap, aceasta aflându-se în acest 

moment în procedură legislativă la Senat.   

Cel de-al doilea amendament, prezentat în şedinţa trecută de către 

reprezentanţii CNPAS, nu a fost susţinut în comisie, nefiind preluat de 

membrii comisiei. 

În urma dezbaterilor, proiectul de lege a fost supus votului şi 

adoptat în forma prezentată, cu unanimitate de voturi. 

 

În ziua de 23 aprilie 2009 la lucrările comisiei au fost prezenţi 18 

deputaţi, lipsind domnul deputat Marian Sârbu (grup parlamentar 

PSD+PC) – ministru. 

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

Botiş Ioan-Nelu şi Ioan Cindrea – vicepreşedinţi, Adrian Solomon şi Károly 

Kerekes – secretari, Maria Eugenia Barna, Claudia Boghicevici, Ioan Narcis 

Chisăliţă, Dorel Covaci, Ioan Damian, Florian Daniel Geantă, Cornel Ghiţă, 

Titi Holban, Cristina Ancuţa Pocora, Dan Mircea Popescu, Vasile Silviu 

Prigoană, Nini Săpunaru, Iulian Vladu – membri. 

 

Lucrările sedinţei au fost conduse de către domnul deputat Victor 

Paul Dobre, preşedintele comisiei. 

Comisia a aprobat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 

1. Propunere legislativă privind asigurarea stagiului de practică 

universitară – Plx 208/2009 (fond) 

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

nr.14/2009 privind înfiinţarea Agenţiei Române pentru Dezvoltarea 

Durabilă a Zonelor Industriale – ARDDZI – PLx 224/2009 (avizare). 
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La dezbateri a participat, ca invitat, domnul Marius Lazăr, Secretar 

de Stat în Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 

 

Dezbaterile au început cu propunerea legislativă privind asigurarea 

stagiului de practică universitară – Plx 208/2009. 

Domnul deputat Ioan-Nelu Botiş, unul din iniţiatori, propune 

amânarea discutării acestei iniţiative legislative, cu o săptămână, pentru 

revizuirea textului şi corelare cu prevederile unui act normativ în vigoare 

şi evitarea paralelismului legislativ. Domnia sa precizează că aceeaşi 

solicitare a fost făcută şi în cadrul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, 

tineret şi sport, care fost sesizată cu dezbaterea pe fond alături de comisia 

noastră. 

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre supune plenului comisiei 

propunerea de amânare a discutării iniţiativei legislative, propunere 

acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.14/2009 privind înfiinţarea Agenţiei Române pentru 

Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale – ARDDZI – PLx  224/2009 a 

fost prezentat de către doamna Lidia Vlădescu, consultant parlamentar, 

care a precizat că proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea 

cadrului instituţional pentru organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale 

pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere. 

 Motivele apariţiei acestei ordonanţe au avut la bază ineficienţa 

formei instituţionale şi necesitatea creării cadrului instituţional în 

conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1720/2008 privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi 

completările ulterioare. Totodată, conform notei de fundamentare, s-au 

avut în vedere prevederile programului de guvernare privind susţinerea 

dezvoltării durabile a regiunilor afectate de restructurarea industrială, 

deblocarea şi absorbţia fondurilor alocate programelor din zonele de 

operare, precum şi necesitatea sprijinirii autorităţilor publice locale şi a 

mediului economic în vederea diminuării efectelor crizei economice, 
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precum şi recomandările Băncii Mondiale şi necesitatea recuperării 

întârzierilor în implementarea Acordului de împrumut dintre România şi 

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea 

Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea 

socio-economică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, conform 

prevederilor Legii nr.167/2005, cu modificările şi completările ulterioare. 

 De asemenea, s-a avut în vedere situaţia economică şi socială 

precară a peste 368 de unităţi administrativ-teritoriale cu caracter 

monoindustrial, cu o populaţie de peste 2,6 milioane locuitori, ce au 

nevoie urgentă de asistenţă specifică acestor tipuri de comunităţi pentru 

dezvoltare în procesul de regenerare economică, precum şi eliminarea 

discrepanţelor dintre aceste comunităţi, pe de o parte, şi comunităţi cu 

capacitate de dezvoltare şi atragere de fonduri pentru dezvoltare. 

Agenţia Română pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale 

se înfiinţează în subordinea Ministerului Economiei, prin reorganizarea 

Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere, cu preluarea 

personalului, a atribuţiilor şi responsabilităţilor acesteia.  

Domnul deputat Adrian Solomon propune avizarea favorabilă a 

proiectului de lege, în forma prezentată de Senat. 

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre supune votului propunerea de 

avizare favorabilă, propunere acceptată de membrii comisiei cu 16 voturi 

pentru şi 2 voturi împotrivă. 

 

În finalul dezbaterilor, doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora şi 

domnul deputat Ioan-Nelu Botiş, vicepreşedinte al comisiei, propun 

întocmirea unei adrese către Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul în 

care să fie adus la cunoştinţa acestui minister faptul că Secretarii de Stat 

solicitaţi să participe la dezbaterile pe fond asupra proiectelor de lege nu 

au fost prezenţi, desemnând ca reprezentanţi ai ministerelor respective 

şefi serviciu sau consilieri.  

Domnul deputat Adrian Solomon, secretar al comisiei, propune să se 

menţioneze şi faptul că reprezentanţii prezenţi nu au putut formula 

răspunsuri la întrebările deputaţilor pe anumite texte de lege, şi, de cele 
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mai multe ori, proiectele au fost amânate, acest lucru ducând la depăşirea 

termenelor stabilite de către Biroul Permanent şi chiar la adoptarea tacită 

a unor proiecte. 

 Domnul deputat Ioan-Nelu Botiş apreciază că neparticiparea la 

dezbateri a unor persoane care să ofere susţinerea guvernamentală 

corespunzătoare asupra problemelor ridicate în cadrul dezbaterilor în 

comisie duce la desfăşurarea cu dificultate a activităţii legislative, uneori la 

imposibilitatea dezbaterii unor proiecte. 

 Supuse votului, propunerile sunt acceptate cu unanimitate de voturi. 

 

 

  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

Victor Paul Dobre    Kerekes Karoly 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şef serviciu, 
Consilier parlamentar Elena Mesaroş 
       Întocmit, 
       Consultant parlamentar Lidia Vlădescu 
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