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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 
 
 

PROCES  VERBAL 

al şedinţelor comisiei din 16 şi 17 septembrie 2009 

 

 

În zilele de 16 şi 17 septembrie 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 

Kerekes Károly – 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. 

 

În ziua de 16 septembrie 2009, lucrările au fost conduse de 

domnul deputat Ioan Cindrea, vicepreşedinte al comisiei. 

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

zi: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, a Legii nr.247/2005 

privind pensiile magistraţilor, a Legii nr.96/2006 privind statutul 

deputaţilor şi al senatorilor, a Legii nr.7/2006 privind statutul 

funcţionarului public parlamentar - PLx 341/2009 



2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 

sociale - PLx 344/2009 

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2006 

privind medierea şi organizarea profesiei de mediator - PLx 373/2009. 

 

La dezbateri a participat, ca invitat, doamna Gabriela Mateescu,  

director în cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.  

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, a Legii nr.247/2005 privind 

pensiile magistraţilor, a Legii nr.96/2006 privind statutul deputaţilor şi al 

senatorilor, a Legii nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public 

parlamentar - PLx 341/2009 a fost prezentată de către domnul Decebal 

Stănescu, expert parlamentar.  

Domnia sa precizează că propunerea legislativă are ca obiect de 

reglementare modificarea şi completarea Legii nr.164/2001, a Legii 

nr.96/2006, a Legii nr.7/2006, în sensul stabilirii unui singur sistem de 

calcul al pensiilor şi anume cel reglementat de Legea nr.19/2000 privind 

sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

Propunerea legislativă vizează, în principal, alinierea modalităţii 

specifice de stabilire a cuantumului pensiilor de serviciu, reglementată în 

cuprinsul legilor speciale sus-menţionate, la modalitatea generală de 

determinare a cuantumului pensiilor din sistemul public, reglementată prin 

Legea nr.19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea 

instituirii unui “sistem unic de calculare a pensiilor”.  

În cadrul discuţiilor au luat cuvântul membrii comisiei, iar în cursul 

dezbaterilor s-a propus respingerea propunerii legislative întrucât 

Guvernul va efectua o analiză atentă a problemei ce formează obiectul de 

reglementare al acestei iniţiative legislative şi va elabora un proiect de act 

normativ care să reglementeze în mod unitar în acest domeniu. 
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Supusă votului, propunerea de respingere fost acceptată, cu 

unanimitate de voturi. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 

sociale - PLx 344/2009 a fost prezentată de către doamna Elena Anghel, 

consilier parlamentar.  

 Domnia sa a precizat că obiectul de reglementare îl reprezintă 

modificarea art.5 alin.(1) pct.II din Legea nr.19/2000 privind sistemul 

public de pensii şi alte drepturi sociale, cu modificările şi completările 

ulterioare, în sensul exceptării consilierilor locali şi judeţeni care sunt şi 

pensionari de invaliditate sau beneficiari ai pensiilor anticipate, din rândul 

persoanelor asigurate obligatoriu prin efectul legii. 

În cadrul discuţiilor a luat cuvântul doamna director Gabriela 

Mateescu, precizând că soluţia avansată de iniţiatori a fost reglementată 

prin Legea nr.209 din 02 iunie 2009. Ca atare, această propunere 

legislativă a rămas fără obiect. 

Având în vedere cele expuse, domnul vicepreşedinte Ioan Cindrea a 

propus respingerea iniţiativei legislative. Cu unanimitate de voturi, 

propunerea a fost acceptată, iar motivele respingerii se regăsesc în 

raportul comisiei. 

 

 Dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator - 

PLx 373/2009 a fost amânată pentru şedinţa următoare. 

 

În ziua de 17 septembrie 2009, lucrările au fost conduse de 

domnul deputat Victor Paul Dobre, preşedintele comisiei. 

La dezbateri a participat, ca invitat, doamna Cristina Irimia, consilier 

juridic în cadrul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti. 

 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator - PLx 
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373/2009 a fost prezentat de către doamna Sorina Szabo, expert 

parlamentar. 

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

invitatul, iar în urma finalizării dezbaterilor, s-a propus acordarea unui aviz 

favorabil, în forma prezentată de Senat. Cu 16 voturi pentru şi 2 abţineri, 

propunerea de avizare favorabilă a fost acceptată. 

 

  

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
 Victor Paul Dobre    Adrian Solomon 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şef serviciu,  
Consilier parlamentar Elena Mesaroş 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consultant parlamentar Lidia-Ana Vlădescu 
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