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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL 

al şedinţelor Comisiei din 24 şi 25 august 2010 

 

 

În ziua de 24 august 2010, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 10.00, având următoarea 

ordine de zi: 

1. Proiect de Lege privind ratificarea Convenţiei privind Drepturile 

Persoanelor cu Dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea 

Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, 

deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 

26 septembrie 2007 - PLx 352/2010 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2010 

privind măsuri pentru diminuarea consecinţelor restructurării şi 

reorganizării unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi 

comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar - PLx 

168/2010 

3. 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 

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.13/2010 privind reglementarea unor măsuri în 
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vederea stimulării creării de noi locuri de muncă şi diminuării 

şomajului în anul 2010 - PLx 203/2010. 

 

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 Eusebiu Manea Pistru Popa – Secretar de Stat, Ministerul 

Transporturilor şi Infrastructurii 

- d-na Elena Voicu – consilier, Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii  

- d-l Sergiu Diacomatu – Subsecretar de Stat, Ministerul Finanţelor 

Publice 

- d-na Lucica Diaconescu – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice 

- d-na Maria Popescu – consilier, Ministerul Finanţelor Publice 

- d-na Ana-Maria Enache – consilier, Ministerul Finanţelor Publice. 

 

Proiectul de Lege privind ratificarea Convenţiei privind Drepturile 

Persoanelor cu Dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a 

Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare 

la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007 - PLx 

352/2010 a fost prezentată de către domnul Secretar de Stat Nicolae 

Ivăşchescu. Domnia sa a precizat că proiectul de lege are ca obiect de 

reglementare ratificarea Convenţiei privind Drepturile Persoanelor cu 

Dizabilităţi. Prin ratificarea acestei convenţii România se angajează să 

adopte toate măsurile legislative, administrative şi de altă natură pentru 

implementarea drepturilor recunoscute de Convenţie.  

 

 

De asemenea, domnul Secretar de Stat a precizat că asupra 

textului de lege este necesară o intervenţie, pentru corelare cu actele 
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normative în vigoare, respectiv cu OUG nr.68/2010 privind unele măsuri 

de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi a 

activităţii instituţiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub 

autoritatea sa, întrucât, potrivit acestei ordonanţe de urgenţă, Ministerul 

Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a preluat activitatea Autorităţii 

Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, aceasta fiind desfiinţată. 

Din partea personalului tehnic al comisiei, proiectul a fost prezentat de 

către doamna Lidia Vlădescu, consultant parlamentar, care a precizat că 

dezbaterea pe fond a acestui proiect revine atât Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială, cât şi Comisiei pentru sănătate şi familie. Aceasta din urmă 

a înaintat comisiei un raport preliminar, de adoptare în forma prezentată, 

menţionând că la acea dată OUG nr.68/2010 nu era în vigoare. 

Totodată, a precizat că termenul de adoptare tacită este 14 

septembrie 2010, Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată. 

Supus votului, amendamentul formulat de Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale şi însuşit de către domnul deputat Gelu Vişan a fost 

acceptat, cu unanimitate de voturi. Raportul comun va fi întocmit după 

finalizarea discuţiilor şi în cadrul Comisiei pentru sănătate şi familie. 

 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.9/2010 privind măsuri pentru diminuarea consecinţelor restructurării şi 

reorganizării unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi 

comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar - PLx 

168/2010 a fost prezentat de către domnul Secretar de Stat Eusebiu 

Manea Pistru Popa, care a precizat că acesta are ca obiect de 

reglementare instituirea unor măsuri de protecţie socială pentru 

diminuarea consecinţelor restructurării şi reorganizării unor societăţi 

naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar 

de stat din domeniul feroviar. Astfel, prin realizarea unui program de 

restructurare, se crează condiţii de protecţie socială a persoanelor 

concediate. 

Domnia sa a precizat că este necesară adoptarea acestei ordonanţe 

de urgenţă în vederea diminuării efectelor procesului de restructurare şi 
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reorganizare, asigurând protecţie socială persoanelor disponibilizate prin 

concedieri colective în sectorul feroviar. 

În cadrul dezbaterilor pe articole nu au fost aduse observaţii şi 

amendamente. Supus votului, proiectul de lege a fost adoptat în forma 

prezentată. 

 

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 a fost prezentat de către 

domnul Sergiu Diacomatu, Subsecretar de Stat în cadrul ministerului 

Finanţelor Publice, care a precizat că obiectul de reglementare se referă la 

eşalonarea plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca 

obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea 

personalului din sectorul bugetar, devenite executorii în perioada 1 

ianuarie – 31 decembrie 2010.  

Domnia sa a precizat că această eşalonare se va realiza după o 

procedură de executare care prevede că în anul 2011 se plăteşte 34% din 

valoarea titlului executoriu, în anul 2012 se plăteşte 33% din valoare, iar 

în anul 2013 se plăteşte 33% din valoarea titlului executoriu. De 

asemenea, se prevede că în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2010 

orice cerere de executare silită se suspendă de drept. În ceea ce priveşte 

sumele datorate, acestea se vor actualiza cu indicele preţurilor de consum 

comunicat de Institutul Naţional de Statistică. 

Totodată, domnul Subsecretar de Stat i-a informat pe membrii 

comisiei că se află în procedură legislativă proiectul de lege privind 

aprobarea OUG nr.45/2010, prin care se modifică atât OUG nr.71/2009, 

cât şi OUG nr.18/2010 şi, din punct de vedere tehnico-legislativ cele două 

proiecte ar trebui conexate. 

Având în vedere cele prezentate, domnul preşedinte Victor Paul 

Dobre a propus amânarea dezbaterilor. Propunerea a fost acceptată cu 

unanimitate de voturi. 
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Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.13/2010 privind reglementarea unor măsuri în vederea 

stimulării creării de noi locuri de muncă şi diminuării şomajului în anul 

2010 - PLx 203/2010 a fost prezentat de către doamna Adriana Breazu, 

expert parlamentar, care a precizat că acesta are ca obiect de 

reglementare scutirea, pe timp de 6 luni, de plata contribuţiilor de 

asigurări sociale a angajatorilor care, în anul 2010, stabilesc, pe locurile 

de muncă nou create, raporturi de muncă cu persoane provenite din 

rândul şomerilor. Scutirea se acordă pentru şomerii care sunt în evidenţa 

agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă de cel puţin 12 luni. 

Reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 

susţin aprobarea proiectului de lege în forma prezentată, deoarece, în 

contextul actualei crize economice şi financiare, acest proiect propune 

măsuri ce vin în sprijinul angajatorilor, prin reducerea parţială a costurilor 

cu forţa de muncă încadrată din rândul şomerilor. 

În cadrul dezbaterilor pe articole nu au fost aduse observaţii şi 

amendamente. Supus votului, proiectul de lege a fost adoptat în forma 

prezentată cu majoritate de voturi (o abţinere). 

 

În ziua de 25 august 2010, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 10.00, având pe ordinea 

de zi proiectul de Lege privind sistemul unitar de pensii publice – PLx 

323/2010. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

 

 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Mihai Şeitan - ministru, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

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

Drepturi de Asigurări Sociale 

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

Naţionale 

- d-na Doina Păuna – director, Casa Naţională de Pensii şi Alte 

Drepturi de Asigurări Sociale 

- d-na Daniela Ciobotaru – şef serviciu, Casa Naţională de Pensii şi 

Alte Drepturi de Asigurări Sociale 

- d-l Ion Donceanu – consilier, Serviciul Romând de Informaţii 

- d-l Ion Dumitru – director cabinet preşedinte, Casa Naţională de 

Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale  

- d-l Petronel Munteanu – consilier personal ministru, Ministerul 

Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 

 

La începutul dezbaterilor au fost prezentate, de către domnul 

ministru Mihai Şeitan, amendamentele depuse de către Ministerul Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale şi Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de 

Asigurări Sociale.  

De asemenea, domnul ministru Mihai Şeitan a făcut o prezentare a 

problemelor şi a situaţiilor apărute la reverificarea dosarelor persoanelor 

beneficiare de pensii de invaliditate. 

S-a trecut la dezbaterea pe articole. În cadrul discuţiilor au fost 

propuse amendamente noi, au fost reformulate unele amendamente 

admise anterior, pentru corelarea şi punerea de acord a textului legii cu 

noile reglementări legislative în domeniu. 

Şedinţa a fost suspendată din lipsă de cvorum, întrucât 

reprezentanţii PNL şi PSD au părăsit sala de şedinţă. Aceştia au părăsit 

sala întrucât amendamentele propuse la art.102 alin.(1), referitoare la 

valoarea punctului de pensie, nu au fost acceptate. Domnul deputat Victor 

Paul Dobre, preşedintele comisiei, a precizat că prin îngheţarea punctului 

de pensie la valoarea de 39% din salariul mediu brut pe economie, 

pensionarii au de pierdut, iar cele două partide nu pot accepta acest lucru. 
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Din numărul total al membrilor comisiei (19), în ziua de 24 august 

2010 au absentat următorii deputaţi: Ioan Cindrea, Adrian Solomon, Ioan 

Narcis Chisăliţă, Dan Mircea Popescu (grup parlamentar PSD+PC), 

Kerekes Karoly (grup parlamentar UDMR), Claudia Boghicevici, Florian 

Daniel Geantă, Cornel Ghiţă, Vasile Silviu Prigoană (grup parlamentar PD-

L), Ludovic Orban, Nini Săpunaru (grup parlamentar PNL) şi Marian Sârbu 

(grupul parlamentarilor independenţi). 

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

Deputaţilor, republicat, în locul doamnei deputat Claudia Boghicevici a 

participat domnul deputat Gelu Vişan, în locul domnului deputat Florian 

Daniel Geantă a participat domnul deputat Tinel Gheorghe, în locul 

domnului deputat Cornel Ghiţă a participat doamna deputat Brînduşa 

Novac, iar în locul domnului deputat Vasile Silviu Prigoană a participat 

domnul deputat Samoil Vîlcu.  

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

Ioan-Nelu Botiş – vicepreşedinte, Maria Eugenia Barna, Dorel Covaci, 

Cristina-Ancuţa Pocora, Mihaela Stoica, Iulian Vladu, Gelu Vişan, Tinel 

Gheorghe, Brînduşa Novac, Samoil Vîlcu. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (19), în ziua de 25 august 

2010 au absentat următorii deputaţi: Ioan Cindrea, Adrian Solomon, Ioan 

Narcis Chisăliţă, Dan Mircea Popescu (grup parlamentar PSD+PC), 

Kerekes Karoly (grup parlamentar UDMR), Ioan Nelu Botiş, Claudia 

Boghicevici, Florian Daniel Geantă, Cornel Ghiţă, Vasile Silviu Prigoană 

(grup parlamentar PD-L), Ludovic Orban, Nini Săpunaru (grup 

parlamentar PNL) şi Marian Sârbu (grupul parlamentarilor independenţi). 

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

Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Ioan Nelu Botiş a 

participat doamna deputat Sulfina Barbu, în locul doamnei deputat Claudia 

Boghicevici a participat domnul deputat Gelu Vişan, în locul domnului 

deputat Florian Daniel Geantă a participat domnul deputat Tinel Gheorghe, 

în locul domnului deputat Cornel Ghiţă a participat doamna deputat 
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Brînduşa Novac, iar în locul domnului deputat Vasile Silviu Prigoană a 

participat domnul deputat Samoil Vîlcu.  

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

Maria Eugenia Barna, Dorel Covaci, Cristina-Ancuţa Pocora, Mihaela 

Stoica, Iulian Vladu, Gelu Vişan, Tinel Gheorghe, Brînduşa Novac, Samoil 

Vîlcu, Sulfina Barbu. 

 

PREŞEDINTE, 
Victor Paul Dobre 

 

 

 

 

 

 

Şef serviciu,  
Consilier parlamentar Elena Mesaroş 

 Întocmit, 
 Consultant parlamentar Lidia Ana Vlădescu 

 


		2010-11-10T14:57:44+0200
	Lidia G. Vladescu




