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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

PROCES-VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din 14 şi 15 septembrie 2011 

 

În ziua de 14 septembrie 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă comună cu Comisia pentru 

sănătate şi familie, începând cu ora 14.00. 

Comisiile reunite au avut următoarea ordine de zi: 

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

nr.84/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - 

PLx 679/2010 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap - Plx 655/2009 

3. Proiect de Lege pentru completarea art.58 din Legea nr.448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată - PLx 26/2010 

4. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - Plx 

477/2011 

5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap - Plx 194/2010 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11545
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http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11748
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=10969


6. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - 

PLx 422/2010 

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - Plx 

569/2010 

8. Proiect de Lege privind completarea art.59 din Legea nr.448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - 

PLx 572/2010 

9. Proiect de Lege pentru modifiarea alin.(1) al art.40 din Legea 

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap - PLx 221/2011 

10. Propunere legislativă pentru modificarea art.40 alin.(1) din Legea 

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap - Plx 227/2011 

11. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.16 din Legea 

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap - PLx 222/2011 

12. Proiect de Lege pentru modificarea art.16 alin.(1) lit.e) din Legea 

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea persoanelor cu handicap - 

PLx 267/2011 

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

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - Plx 

561/2009. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 

 

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 
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- d-na Claudia Brătan – director general, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale 

- d-na Gabriela Niţuică – şef serviciu, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale 

- d-na Anca Ilie – consilier, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale 

- d-na Anna Neagoe – consilier, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale. 

 

Dezbaterile au început cu proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2010 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap - PLx 679/2010. 

Doamna deputat Rodica Nassar, preşedintele Comisiei pentru 

sănătate şi familie a arătat că proiectul de lege are ca obiect modificarea 

şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, în sensul reglementării procesului de reevaluare a 

persoanelor cu handicap şi extinderii sferei de competenţă a comisiei 

superioare, mai ales pe acest segment, ca urmare a recomandărilor 

cuprinse în documentele întocmite în urma acţiunilor de control efectuate 

în baza ordinelor ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, a 

introducerii acţiunii de suspendare a dreptului la asistenţă socială sub 

forma de prestaţii sociale în bani, până la încheierea procesului de 

reevaluare, a anulării încadrării în grad de handicap pentru persoanele 

adulte cu handicap, dacă în urma reevaluării nu se menţine încadrarea în 

gradul de handicap şi a introducerii de sancţiuni în cazurile în care 

certificatele de încadrare în grad şi tip de handicap au fost acordate 

nejustificat. 

De asemenea, domnia sa a precizat că Senatul, în calitate de primă 

Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în forma iniţială, în condiţiile 

articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituţia României, 
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republicată. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil 

proiectul de lege. 

Doamna deputat Sonia Drăghici a solicitat cuvântul şi a menţionat 

că persoanele cu handicap sunt cele care au nevoie ca societatea să le 

ajute să se integreze, fapt care nu se întâmplă în ţara noastră. 

Domnul deputat Horia Cristian a dorit să precizeze că, atunci când 

medicul de expertiză ia o decizie asupra gradului de handicap al unei 

persoane, aceasta se bazează pe documentele existente la dosarul 

pacientului. În opinia domniei sale, în cazul contestării acestei decizii, este 

necesar să se apeleze la specialiştii din cadrul Colegiului Medicilor. De 

asemenea, domnia sa a arătat că în România nu există protocoale de 

diagnostic. Aceste protocoale trebuie elaborate la nivelul Ministerului 

Sănătăţii şi a Colegiului Medicilor. 

Domnul deputat Ştefan Iosif Drăgulescu a menţionat că aceste 

protocoale există. Când se semnează contractul cu Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate, spitalul este obligat să prezinte şi un protocol de 

diagnostic şi tratament. 

S-a trecut la dezbaterea pe articole a proiectului de lege. Supus 

votului, articolul I a întrunit 14 voturi pentru, 14 voturi împotrivă şi o 

abţinere, fiind respins. S-a solicitat o pauză de consultări, iar după 

reluarea dezbaterilor, s-a cerut reluarea votului. Întrucât şi această 

propunere a fost respinsă, membrii grupului parlamentar al PD-L din cele 

două comisii au părăsit sala de şedinţă. 

Lucrările şedinţei comune au fost suspendate, din lipsă de cvorum. 

 

În ziua de 15 septembrie 2011, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 9.30, având următoarea 

ordine de zi: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.303/2007 din 13/11/2007 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale 

invalizilor şi văduvelor de război - Plx 790/2010 
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2. Propunere legislativă privind contractarea serviciilor sociale - Plx 

421/2011 

3. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice - Plx 464/2011 

4. Propunere legislativă pentru modificarea Legii Nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice - Plx 465/2011 

5. Propunere legislativă privind completarea art.289 din Legea educaţiei 

naţionale nr.1/2011 - Plx 451/2011 

6. Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului între România şi 

Confederaţia Elveţiană, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2011, de 

amendare a Convenţiei între România şi Confederaţia Elveţiană pentru 

evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe avere şi 

a Protocolului, semnate la Bucureşti la 25 octombrie 1993 - PLx 

496/2011 

7. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru Mediu - Plx 484/2011. 

 

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 Andrei Kiraly – Secretar de Stat, Ministerul Educaţiei, Tineretului 

şi Sportului 

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

Protecţiei Sociale 

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

Sociale. 

 

Dezbaterile asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.303/2007 din 13/11/2007 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele 
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drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război - Plx 790/2010 şi a propunerii 

legislative privind contractarea serviciilor sociale - Plx 421/2011 au fost 

amânate, la solicitarea iniţiatorilor. 

 

Dezbaterile asupra propunerii legislative privind modificarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - Plx 464/2011 şi a 

propunerii legislative pentru modificarea Legii Nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice - Plx 465/2011 au fost amânate, la 

solicitarea membrilor comisiei, pentru a fi discutate împreună cu alte 

proiecte de acte normative, cu acelaşi obiect de reglementare, aflate pe 

agenda de lucru a comisiei. 

 

Propunerea legislativă privind completarea art.289 din Legea 

educaţiei naţionale nr.1/2011 - Plx 451/2011 a fost amânată, la solicitarea 

membrilor comisiei, datorită lipsei iniţiatorului. 

 

Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului între România şi 

Confederaţia Elveţiană, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2011, de 

amendare a Convenţiei între România şi Confederaţia Elveţiană pentru 

evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe avere şi a 

Protocolului, semnate la Bucureşti la 25 octombrie 1993 - PLx 496/2011 a 

fost amânat întrucât la dezbateri nu a participat nici un reprezentant al 

Ministerului Finanţelor Publice. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru Mediu - Plx 484/2011 a fost 

amânată întrucât s-a constatat că nu mai există cvorum de lucru.  

 

Din numărul total al membrilor comisiei (27), în zilele de 14 şi 15 

septembrie 2011 au absentat domnul deputat Daniel Ionuţ Bărbulescu 

(grup parlamentar PD-L), domnul deputat Ioan Narcis Chisăliţă (grup 

parlamentar PSD) şi doamna deputat Cristina-Ancuţa Pocora  (grup 

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

Deputaţilor, republicat, în data de 14 septembrie 2011, în locul doamnei 

deputat Cristina-Ancuţa Pocora (grup parlamentar PNL) a participat la 

lucrări domnul deputat Viorel Palaşcă. 

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

Claudia Boghicevici, Ioan Cindrea şi Răzvan Ţurea – vicepreşedinţi, Adrian 

Solomon şi Kerekes Karoly – secretari, Nicolae Bănicioiu, Ioan-Nelu Botiş, 

Mariana Câmpeanu, Dorel Covaci, Ileana Cristina Dumitrache, Florian 

Daniel Geantă, Cornel Ghiţă, Ludovic Orban, Pál Árpád, Dan-Mircea 

Popescu, Cosmin Mihai Popescu, Vasile-Silviu Prigoană, Nini Săpunaru, 

Marian Sârbu, Aurelia Vasile, Gelu Vişan, Samoil Vîlcu, Iulian Vladu şi 

Viorel Palaşcă. 

 

  

  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Victor Paul Dobre    Adrian Solomon 

 

 

 

 

Şef serviciu Elena Mesaroş 

 

 
Întocmit, 
Consultant parlamentar Lidia Vlădescu 
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