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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 6 şi 7 mai 2009 

 

 

În ziua de 6 mai 2009 Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

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

de zi: 

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

nr.8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă - PLx 214/2009 

2. Reexaminarea Legii privind statutul controlorului civil de trafic aerian 

din România - PLx 844/2007 

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

nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului - 

PLx 691/2008 

4. Proiect de Lege pentru completarea alin.(2) al art.1 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în 

vederea creşterii copilului - PLx 692/2008 

5. Propunere legislativă privind Programul naţional pentru asigurarea 

locurilor de muncă în localităţile în care acestea au fost desfiinţate în 

perioada 1990-2008 - Plx 621/2008 

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

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

sociale - Plx 703/2008 

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

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

sociale - Plx 704/2008. 

 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=9267


 d-l Corneliu Popovici - Secretar de Stat, Ministerul Turismului 

 d-na Graţiela Iordache - Secretar de Stat, Ministerul Finanţelor Publice 

 d-l Ion Grigore - director general, Ministerul Finanţelor Publice 

 d-na Tatiana Brega - şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice 

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

Sociale 

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

Drepturi de Asigurări Sociale 

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

de Asigurări Sociale 

 d-l Anton Marin - Secretar de Stat, Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii 

 d-l Răzvan Ionescu – consilier, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii 

 d-na Carmen Pop - şef serviciu, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii 

 d-l Bogdan Donciu - director general, Administraţia Română a Serviciilor 

de Trafic Aerian 

 d-l Gabriel Tudorache - Sindicatul Controlorilor de Trafic Aerian ATCOR 

 d-l Virgil Dinu - Asociaţia Profesională a Controlorilor de Trafic Aerian 

din România RATCA  

 d-na Mariana Nedelcu - Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale 

 d-na Oana Badea - Secretar de Stat, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 

Inovării 

 d-na Simona Bordeianu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale. 

 

 Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea tichetelor 

de vacanţă - PLx 214/2009.  

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a precizat că asupra proiectului 

de lege au avut loc dezbateri generale, urmând ca astăzi să aibă loc 

dezbaterea pe articole. 

 Proiectul de lege a fost trimis pentru dezbatere pe fond Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru industrii şi servicii. 

 În cadrul dezbaterilor pe articole au fost propuse o serie de 

amendamente care, supuse votului, au fost respinse. 

 

 La articolul 2 s-a propus introducerea unui text nou, ca alin.(5), care 

să prevadă valoarea comisionului maxim perceput de emitenţii tichetelor 
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de vacanţă. Supus votului, amendamentul a fost acceptat cu unanimitate 

de voturi. 

 În urma finalizării dezbaterilor, proiectul de lege a fost supus 

votului, cu amendamentul admis şi amendamentele respinse, fiind 

acceptat cu 7 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi o abţinere.  

 Toate amendamentele se regăsesc în raportul preliminar care va fi 

transmis Comisiei pentru industrii şi servicii, urmând ca raportul comun să 

fie întocmit după finalizarea dezbaterilor şi în cadrul acestei comisii. 

 

 Legea privind statutul controlorului civil de trafic aerian din România 

- Plx 844/2007 a fost retrimisă Parlamentului în vederea reexaminării de 

către Preşedintele României. Legea a fost trimisă pentru dezbatere pe 

fond Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru industrii 

şi servicii. 

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

invitaţii. S-a solicitat să se pună la dispoziţia membrilor comisiei legi 

similare din alte ţări, aşa cum s-a promis încă din şedinţa anterioară şi s-a 

propus amânarea dezbaterilor până când se vor primi materialele 

suplimentare solicitate. Propunerea de amânare a fost acceptată de 

membrii comisiei cu 3 voturi împotrivă. 

 

 Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii 

copilului - PLx 691/2008 a fost prezentat de către doamna deputat Maria 

Barna. Domnia sa a precizat că în cadrul subcomisiei constituite pentru 

analizarea modificărilor propuse asupra textului Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii 

copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.7/2007, s-a 

hotărât acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului în cuantum 

majorat pentru copiii proveniţi din naşteri gemelare, de tripleţi sau 

multipleţi.  

 Domnia sa a mai precizat că în urma dezbaterilor publice cu această 

temă, textul subcomisiei este finalizat. Astfel, se propune ca indemnizaţia 

prevăzută la art.1 alin.(1) din ordonanţa de urgenţă să se majoreze cu 

600 de lei pentru fiecare copil dintr-o sarcină gemelară, de tripleţi sau 

multipleţi, începând cu al doilea născut.  

 Totodată, s-a propus ca punctul 2 din proiectul de lege să fie 

eliminat, întrucât restrânge aria beneficiarilor, respectiv, în cazul în care o 

mamă dă naştere la cvadrupleţi, de indemnizaţie vor beneficia doar 3 copii 
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din cei 4, iar dacă mama respectivă mai are o naştere anterioară simplă, 

vor beneficia de indemnizaţie doar 2 copii din cei 4. 

 Supuse votului, amendamentele au fost acceptate cu unanimitate de 

voturi. 

 Proiectul de lege a fost supus votului, cu amendamentele admise, 

fiind acceptat cu unanimitate de voturi. Amendamentele se regăsesc în 

raportul comisiei. 

 

Proiectul de Lege pentru completarea alin.(2) al art.1 din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în 

vederea creşterii copilului - PLx 692/2008 este prezentat de către doamna 

deputat Maria Barna, care precizează că obiectul de reglementare îl 

reprezintă completarea alin.(2) al art.1 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.148/2005, în sensul extinderii acordării indemnizaţiei pentru 

creşterea copilului şi persoanelor care urmează cursurile de zi ale 

învăţământului preuniversitar şi universitar organizate potrivit legii, 

frecventate fără întrerupere, fiind exceptate de la această obligaţie 

persoanele care au întrerupt cursurile din motive medicale. 

De asemenea, doamna deputat precizează că şi acest proiect a fost 

dezbătut în cadrul subcomisiei, iar aceasta propune aprobarea proiectului 

de lege pentru a asigura protecţia socială şi ajutorarea tinerelor mame 

aflate în această situaţie, în vederea prevenirii abandonului de copii, 

precum şi abandonului şcolar. 

Supus votului, amendamentul a fost acceptat de membrii comisiei 

cu unanimitate de voturi. Amendamentul se regăseşte în raportul comisiei. 

 

 Propunerea legislativă privind Programul naţional pentru asigurarea 

locurilor de muncă în localităţile în care acestea au fost desfiinţate în 

perioada 1990-2008 - Plx 621/2008 a fost prezentat de către doamna 

Adriana Breazu, expert parlamentar. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a precizat că această iniţiativă 

legislativă are avize negative de la toate comisiile sesizate pentru avizare, 

are aviz negativ de la Consiliul Economic şi Social, precum şi puncte de 

vedere negative de la Guvern şi de la Ministerul Finanţelor Publice.  

 Domnul deputat Ioan-Nelu Botiş, vicepreşedinte al comisiei, a 

propus respingerea iniţiativei legislative.  

 Supusă votului, propunerea de respingere a fost acceptată cu 

unanimitate de voturi. Motivele se regăsesc în raportul comisiei. 
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 Celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi au fost amânate pentru 

şedinţa următoare. 

 

În ziua de 7 mai 2009 Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

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

proiectele amânate în şedinţa anterioară. 

Şedinţa a fost condusă de către domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

 

 Dezbaterile au început cu propunerea legislativă pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte 

drepturi de asigurări sociale - Plx 703/2008.  

Doamna consilier Elena Anghel a prezentat această propunere 

legislativă, precizând că are avize negative de la toate comisiile sesizate 

pentru avizare, de la Consiliul Legislativ, precum şi punct de vedere 

negativ de la Guvern. 

 Doamna Doina Pârcălabu, preşedintele Casei Naţionale de Pensii şi 

Alte Drepturi de Asigurări Sociale, a precizat că nu se susţine promovarea 

acestei iniţiative legislative întrucât modificarea propusă la art.47 din 

Legea nr.19/2000 crează discriminări între asiguraţii cu handicap, bărbaţi 

şi femei, încălcându-se totodată Directiva Consiliului 79/7/CEE din 19 

decembrie 1978 privind aplicarea progresivă a principiului egalităţii de 

tratament între bărbaţi şi femei în domeniul securităţii sociale. 

 Domnul deputat Ioan Cindrea a propus respingerea iniţiativei 

legislative. Supusă votului, propunerea a fost acceptată cu 15 voturi 

pentru şi 2 abţineri. Motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

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

sociale - Plx 704/2008 a fost prezentată de către doamna Doina 

Pârcălabu, preşedintele Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de 

Asigurări Sociale. Domnia sa a menţionat că nu se susţine promovarea 

acestei iniţiative legislative întrucât sunt introduse o serie de reglementări 

neclare şi nefundamentate, de natură să producă confuzii majore în logica 

actului normativ, unele dintre acestea suprapunându-se peste cele în 

vigoare. De asemenea, a precizat că există texte modificate prin care se 

încalcă unele principii de drept. 

Doamna consilier Elena Anghel a menţionat că iniţiativa legislativă 

are avize negative de la toate comisiile sesizate pentru avizare, de la 
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Consiliul Legislativ, precum şi puncte de vedere negative de la Guvern şi 

Ministerul Finanţelor Publice. 

 Domnul deputat Ioan Cindrea a propus respingerea iniţiativei 

legislative. Supusă votului, propunerea a fost acceptată cu unanimiatte de 

voturi. Motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (19), în zilele de 6 şi 7 mai  

2009 a absentat domnul deputat Marian Sârbu (grup parlamentar PSD) – 

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 şi Iulian Vladu – membri. 

  

 

  

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
 Victor Paul Dobre    Adrian Solomon 
 
 
 
 
 
 
 
Şef serviciu,  
Consilier parlamentar Elena Mesaroş 

 Întocmit, 
 Consultant parlamentar Lidia Ana Vlădescu 
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