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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 
 
 

PROCES  VERBAL 

al şedinţelor comisiei din 21 şi 22 octombrie 2009 

 

 

În zilele de 21 şi 22 octombrie 2009 la lucrările comisiei au fost 

prezenţi 18 deputaţi, lipsind domnul deputat Adrian Solomon (grup 

parlamentar PSD+PC) – delegaţie. 

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

Ioan-Nelu Botiş şi Ioan Cindrea – vicepreşedinţi, Kerekes Károly – 

secretar, 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, Marian Sârbu, Nini Săpunaru, Iulian Vladu – membri. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

 

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

zi: 

1. Întâlnirea membrilor comisiei cu doamna Mioara Bogdan, Secretar 

general al ANPDC 

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

nr.151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 



nr.15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 

personalului din învăţământ - PLx 199/2009 

3. Proiect de Lege privind protecţia minorilor ai căror părinţi sunt plecaţi la 

muncă în străinătate - PLx 374/2009 

4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2000 

privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice - PLx 453/2009 

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.309/2002 

privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au 

efectuat stagiul miliar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în 

perioada 1950-1961 - PLx 456/2009 

6. Diverse. 

 

 Întâlnirea membrilor comisiei cu doamna Mioara Bogdan, Secretar 

general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului a fost 

reprogramată, deoarece programul stabilit iniţial la nivelul Camerei 

Deputaţilor a fost modificat. 

 

 Dezbaterea proiectului de Lege privind protecţia minorilor ai căror 

părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate - PLx 374/2009 a fost la rândul 

ei amânată, întrucât s-a solicitat, într-o şedinţă anterioară, un punct de 

vedere al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale asupra unor 

amendamente depuse la comisie, punct de vedere care nu a fost transmis. 

 

 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 

2008 personalului din învăţământ - PLx 199/2009 a fost prezentat de 

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

proiectul de lege a fost trimis pentru dezbatere în fond la 2 comisii, 

respectiv comisia noastră şi Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 

sport, urmând ca acestea să întocmească un raport comun.  

 Obiectul de reglementare se referă la acordarea drepturilor salariale 

pentru personalul din învăţământ, pentru anul 2008.  Astfel, a precizat că 
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prin O.G. nr.15/2008, actul normativ de bază, au fost stabilite creşterile 

salariale ce se acordă în anul 2008 personalului din învăţământ. Cadrele 

didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar de stat urmau să 

beneficieze, în perioada octombrie – decembrie 2008, de o creştere 

salarială de 9%. O.G. nr.15/2008 a fost aprobată prin Legea nr.221/2008 

care a stabilit creşteri salariale mai mari, prin majorarea valorii de 

referinţă sectorială. 

 Deoarece efortul financiar al măririi salariilor cadrelor didactice nu 

putea fi susţinut, prin O.U.G. nr.136/2008 a fost amânată aplicarea Legii 

nr.221/2008 pentru luna aprilie 2009. Prin Decizia nr.1221/2008 a Curţii 

Constituţionale, a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate ridicată 

direct de Avocatul Poporului şi a constat că dispoziţiile Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.136/2008 sunt neconstituţionale. 

 În acest context, a fost emisă de Guvern OUG nr.151/2008, care 

aduce următoarele modificări şi completări: 

1. În perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2008 valoarea coeficientului 

de multiplicare prevăzută în anexa nr.1.1 va fi de 266,026 lei, iar 

valoarea coeficientului de multiplicare prevăzută în anexele nr.1.2, 2 şi 

3 va fi de 299,933 lei. 

2. Prelungeşte aplicabilitatea OG nr.15/2008 şi pentru anul 2009, iar 

valoarea de referinţă şi coeficienţii de multiplicare se stabilesc pentru a 

asigura o creştere a salariilor de bază diferenţiată pe parcursul 

perioadelor 1 martie – 31 august 2009 şi 1 septembrie – 31 decembrie 

2009.  

3. Pentru perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2009 se stabilesc noi 

coeficienţi de multiplicare la funcţiile didactice şi didactice auxiliare, 

respectiv majorarea celor mai mici coeficienţi.  

4. Se introduce un articol nou, art.11, prin care se introduc 8 anexe noi, 

respectiv 4 anexe pentru perioada ianuarie - februarie 2009 (anexele 

nr. 1.1a, 1.2a, 2a şi 3a) şi 4 anexe pentru perioada septembrie – 

decembrie 2009 (anexele nr.1.1b, 1.2b, 2b şi 3b). 

 Doamna Lidia Vlădescu a menţionat şi faptul că în 2009 au apărut 3 

ordonanţe de urgenţă prin care se modifică şi se completează actul 
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normativ de bază, implicit şi OUG nr.151/2008, respectiv OUG nr.1/2009, 

OUG nr.31/2009 şi OUG nr.41/2009. 

 De asemenea, a precizat că în cursul anului 2009, Curtea 

Constituţională a emis 4 decizii, prin care au fost admise excepţiile de 

neconstituţionalitate ale dispoziţiilor OG nr.15/2008, OUG 151/2008 şi 

OUG 1/2009.  

 Astfel, Decizia 842/2009 admite excepţia de neconstituţionalitate a 

dispoziţiilor art.I pct. 2 şi 3 din OUG 151/2008, Decizia 983/2009 admite 

excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.2, 3 şi 5 din OG 

15/2008, Decizia 984/2009 admite excepţia de neconstituţionalitate a 

dispoziţiilor OG 15/2008 şi art.I pct. 2 şi 3 din OUG 151/2008, iar Decizia 

989/2009 admite excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.1 şi 11 

din OG nr.15/2008, art.I pct. 2 şi 3 din OUG 151/2008 şi art. 2 şi 3 din 

OUG nr.1/2009. 

 Domnul deputat Dan Mircea Popescu a propus amânarea 

dezbaterilor până va fi soluţionată la Curtea Constituţională excepţia de 

neconstituţionalitate ridicată asupra Legii cadru privind salarizarea unitară 

a personalului plătit din fonduri publice. 

 Propunerea de amânare a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

 Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice - PLx 

453/2009 a fost prezentată de doamna Adriana Breazu, expert 

parlamentar, care a precizat că obiectul de reglementare se referă la 

completarea Legii nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru 

soţul supravieţuitor, în scopul acordării ajutorului lunar şi soţului 

supravieţuitor al persoanei care la data decesului nu avea calitatea de 

pensionar, dar avea efectuat stagiul minim de cotizare prevăzut de art.41 

alin.(3) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte 

drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Domnia sa a menţionat că avizul Consiliului Legislativ este favorabil, 

cu observaţii de fond şi de formă, pentru respectarea normelor de tehnică 

legislativă, iar punctul de vedere al Guvernului este negativ, deoarece 
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introducerea în situaţiile de ligibilitate pentru obţinerea acestui ajutor a 

tuturor persoanelor care la data decesului soţului nu aveau calitatea de 

pensionar, însă care au realizat stagiul minim de cotizare prevăzut de 

Legea nr.19/2000, va conduce la o stare de ambiguitate în aplicarea 

prevederilor legii şi la încălcarea principiului de acordare. 

 Domnul deputat Ioan Cindrea propune amânarea dezbaterilor, la 

solicitarea iniţiatorilor. Domniile lor şi-au exprimat dorinţa de a participa la 

dezbateri şi, deşi au fost invitaţi în timp util, nu au putut fi prezenţi azi. 

 Supusă votului, propunerea de amânare a fost acceptată în 

unanimitate. 

 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor 

care au efectuat stagiul miliar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului 

Muncii în perioada 1950-1961 - PLx 456/2009 a fost prezentat de doamna 

Monica Rallu Curta, expert parlamentar, care a precizat că proiectul are ca 

obiect de reglementare modificarea art.2 din Legea nr.309/2002 privind 

recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat 

stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 

1950-1961, în sensul stabilirii cuantumului indemnizaţiei lunare la 2,7 lei 

faţă de 2,53 lei cât este în prezent, pentru fiecare lună de stagiu militar 

efectuat în cadrul fostei Direcţii Generale a Serviciului Muncii, precum şi 

completarea art.5 prin introducerea de noi facilităţi beneficiarilor acestui 

act normativ privind transportul urban gratuit şi 6 călătorii dus-întors pe 

calea ferată, cu mijloace auto sau fluviale. 

Domnul deputat Kerekes Karoly a menţionat că prin Hotărârea 

Guvernului nr.1147/2008 privind indexarea unor indemnizaţii în baza unor 

legi speciale, indemnizaţia pentru fiecare lună de stagiu militar a fost 

majorată cu 7,5%, aceasta fiind în prezent de 2,53 lei. Referitor la 

influenţele financiare, din datele deţinute de Ministerul Finanţelor Publice, 

menţionate în punctul de vedere al Guvernului reiese că acestea sunt de 

circa 9,7 milioane lei pe lună, respectiv 116,4 milioane la nivelul unui an.  
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Domnul deputat Dan Mircea Popescu a subliniat că persoanele care 

fac obiectul acestui act normativ beneficiază, în calitate de pensionari ai 

sistemului public de pensii, atât de abonamente cu reducere 50% la 

transportul urban în comun, iar în multe oraşe şi municipii chiar de 

gratuitate, acordată prin hotărâri ale consillilor locale, cât şi de o reducere 

de 50% din tariful stabilit pentru călătoriile pe calea ferată, pe toate 

tipurile de tren, fără regim de rezervare, sau la mijloacele auto sau navale 

între localităţi, conform Hotărârii Guvernului nr.2403/2004 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.147/2000 privind 

reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern. 

Domnul deputat Ioan-Nelu Botiş a precizat că iniţiatorii nu au 

identificat sursele financiare necesare aplicării măsurilor propuse, 

încălcându-se astfel atât dispoziţiile art.138 alin.(5) din Constituţia 

României, republicată, cât şi cele ale art.15 alin.(1) din Legea nr.500/2002 

privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, dispoziţii care prevăd 

în mod expres stabilirea sursei de finanţare şi a mijloacelor prin care 

trebuie acoperită creşterea cheltuielilor bugetare. 

Având în vedere cele prezentate, domnul preşedinte Victor Paul 

Dobre a propus respingerea proiectului de lege. Supusă votului, 

propunerea de respingere a fost acceptată cu majoritate de voturi (2 

abţineri). 

 

Referitor la ultimul punct aflat pe ordinea de zi, domnul preşedinte 

Victor Paul Dobre a precizat că în cadrul colaborării bilaterale România-

Ungaria, au avut loc întâlniri oficiale, la Bucureşti şi Budapesta, între 

parlamentari ai celor două ţări, pe teme sociale şi nu numai. 

Domnia sa a precizat că în perioada 27-29 octombrie, o delegaţie a 

Parlamentului Republicii Ungare va fi prezentă în România. Această 

delegaţie şi-a exprimat dorinţa de a avea întâlniri oficiale cu membrii 

comisiei noastre şi cu membrii Comisiei pentru muncă din Senatul 

României.  

Totodată, a făcut cunoscută componenţa delegaţiei ungare, 

precizând că din delegaţie vor face parte doi parlamentari, membri ai 
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Comisiei pentru muncă din Adunarea Naţională ungară, precum şi doi 

reprezentanţi ai Ambasadei Republicii Ungare la Bucureşti. 

De asemenea, a menţionat că întâlnirea va avea loc la Palatul 

Parlamentului şi va fi urmată de un dejun oficial, fiind necesară stabilirea 

componenţei delegaţiei comisiei noastre pentru ambele evenimente. 

 

În ziua de 22 octombrie 2009, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu individual 

asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de lucru a comisiei 

din săptămâna 26-30 octombrie 2009. 

 

  

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
 Victor Paul Dobre    Kerekes Karoly 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consultant parlamentar Lidia Vlădescu 
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