PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru egalitatea de şanse

Nr. 37/162 /06.03.2009

pentru femei şi bărbaţi

Proces verbal
al lucrărilor Comisiei
din perioada 03 - 05 martie 2009

Marţi, 03 martie 2009
În proiectul ordinii de zi a fost înscris următorul punct:
1. Studiu individual
Miercuri, 04 martie 2009
În proiectul ordinii de zi au fost înscrise următoarele puncte:
1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea
Codului Fiscal din 22/12/2003 (Pl.x.70/2009), Camera Deputaţilor fiind Cameră
Decizională;
2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea alin.(1) al art.1 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în
vederea creşterii copilului (Pl.x.89/2009), Camera Deputaţilor fiind Cameră
Decizională;
3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea
Legii nr.226 din 2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale
(Pl.x.85/2008), Camera Deputaţilor fiind Cameră Decizională.
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Joi, 05 martie 2009
În proiectul ordinii de zi au fost înscrise următoarele puncte:
1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind instituirea celei de-a 13-a
pensii (Pl.x.84/2009), Camera Deputaţilor fiind Cameră Decizională;
2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea
Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări
sociale (Pl.x.88/2009), Camera Deputaţilor fiind Cameră Decizională.
Marţi, 03 martie 2009
În proiectul ordinii de zi a fost înscris următorul punct:
1. Studiu individual.
Membrii Comisie s-au documentat cu privire la lucrările aflate pe ordinea de zi a
şedinţelor.
Miercuri, 04 martie 2009
Şedinţa a fost condusă de domnul vicepreşedinte Mugurel Surupăceanu.
La lucrările şedinţei au participat, ca invitaţi:
- din partea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (M.M.F.P.S.): domnul
Marius Lazăr – secretar de stat, doamna Georgeta Jugănaru – director şi doamna Mihaela
Grecu – director, doamna Cecilia Sebe – consilier şi doamna Simona Bordeşanu –
director;
- din partea Ministerului Finanţelor publice (M.F.P) doamna Virginica Matei –
consilier superior şi doamna Oana Stoica – consilier superior.
Domnul vicepreşedinte

Mugurel Surupăceanu a declarat deschise lucrările

Comisiei şi a anunţat că există cvorum de lucru iar procedura de convocare a şedinţei a
fost îndeplinită.
La primul punct de pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii
legislative

pentru

modificarea

şi

completarea

Codului

Fiscal

din

22/12/2003

(PL.x.70/2009), Camera Deputaţilor fiind Cameră Decizională.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 42 lit.d) din
Legea 571/2006 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, intervenţia
legislativă având drept scop scutirea de la plata impozitului pe venitul realizat din pensii, a
pensionarilor care au handicap grav sau accentuat şi a pensionarilor aflaţi în gradul I de
invaliditate, având în vedere faptul că, atunci când au fost salariaţi, aceste persoane au
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fost scutite de plata impozitului pe venitul din salarii, realizându-se astfel, o continuitate în
ceea ce priveşte protectia socială a acestora.
Ministerul Finanţelor Publice (M.F.P.), prin reprezentanţii săi, a menţinut punctul de
vedere de nesusţinere a propunerii legislative, formulat de Guvern, având în vedere faptul
că în proiectul de modificare a Codului Fiscal există o propunere de majorare a plafonului
neimpozabil pentru pensii de la 1 000 la 2 000 de RON.
La al doilea punct de pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii
legislative pentru modificarea alin.(1) al art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului (Pl.x.89/2009), Camera
Deputaţilor fiind Cameră Decizională.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin.(1) al art.1
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea
creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.7/2007, în sensul
modificării cuantumului indemnizaţiei lunare acordate pe perioada concediului pentru
creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până
la 3 ani.
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale prin reprezentanţii săi, a menţinut
punctul de vedere formulat de Guvern, de nesusţinere a propunerii legislative, precizând
faptul că, prin Legea 257/2008 s-a reglementat această problemă.
La al treilea punct de pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii
legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.226 din 2006 privind încadrarea unor
locuri de muncă în condiţii speciale (Pl.x.85/2008), Camera Deputaţilor fiind Cameră
Decizională.
Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de reglementare completarea anexei
nr.2* „UNITATILE care au obţinut avizul pentru îndeplinirea procedurilor şi criteriilor de
încadrare în condiţii speciale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului
nr.1025/2003 privind metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de
muncă în condiţii speciale, cu modificările şi completările ulterioare” la Legea 226/2006
privind incadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale.
Intervenţia legislativă propusă vizează S.C. STITOM S.A Tomeşti, care nu este
inclusă în anexa sus menţionată, omiterea acesteia făcând ca pensionarii, foşti salariaţi în
această societate şi care au desfăşurat activitate în locurile de muncă încadrate în
condiţiile speciale din industria sticlei prevăzute la pct.15, 16 şi 27 din anexa nr.1 la Legea
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nr 226/2006 să nu poată beneficia de prevederile art.2 alin. (2) şi art.5 din Legea
nr.226/2006.
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale prin reprezentanţii săi, a menţinut
punctul de vedere formulat de Guvern, de nesusţinere a propunerii legislative, motivat de
faptul că termenul până la care procedura de solicitare a încadrării unor activităţi în grupe
speciale sau deosebite de muncă putea fi aplicată, este depăşit.
Având în vedere că punctele de pe ordinea de zi au fost epuizate, domnul
vicepreşedinte

Mugurel

Surupăceanu

a

propus

membrilor

Comisiei

dezbaterea

propunerilor legislative aflate pe ordinea de zi din ziua de 5 martie 2009, urmând ca votul,
pentru toate propunerile legislative , să fie dat în şedinţa următoare. Membrii Comisiei au
fost de acord cu această propunere. Ca urmare, ordinea de zi a fost suplimentată,
trecându-se la dezbaterea propunerilor legislative, după cum urmează:
La al patrulea punct de pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii
legislative privind instituirea celei de-a 13-a pensii (Pl.x.84/2009), Camera Deputaţilor fiind
Cameră Decizională.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare

instituirea celei de-a 13-a

pensii pentru persoanele care au calitatea de pensionar în actualul sistem public de pensii,
în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat sau în fostul sistem al asigurărilor sociale
pentru agricultori, plata celei de-a 13-a pensii fiind prevăzută a se face anual, în luna
decembrie, în cuantum egal cu cel al pensiei aflate în plată şi împreună cu drepturile de
pensii.
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale prin reprezentanţii săi, a menţinut
punctul de vedere formulat de Guvern, de nesusţinere a propunerii legislative, precizând
că actuala construcţie bugetară nu poate asigura plata unor astfel de drepturi.
La al cincilea punct de pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea, propunerii
legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de
pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Pl.x.88/2009), Camera Deputaţilor fiind Cameră
Decizională.
Propunerea legislativă are ca obiect reglementare modificarea şi completarea Legii
nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale în sensul
majorării valorii punctului de pensie, cu începere de la 1 iunie 2008 faţă de 1 ianuarie
2009, cât prevede legea actuală; potrivit propunerii legislative valoarea punctului de pensie
ar urma să reprezinte 45% din salariul mediu pe economie.
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Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale prin reprezentanţii săi, a menţinut
punctul de vedere formulat de Guvern, de nesusţinere a propunerii legislative, motivat de
faptul că majorarea valorii punctului de pensie s-a realizat deja prin Ordonanţa de Urgenţă
a Guvernului nr.108/2008, începând cu luna octombrie 2008.
Domnul vicepreşedinte Mugurel Surupăceanu a declarat închise lucrările şedinţei.
Joi, 05 martie 2009
Şedinţa a fost condusă de domnul vicepreşedinte Mugurel Surupăceanu.
Domnul vicepreşedinte Mugurel Surupăceanu a declarat deschise lucrările Comisiei
şi a anunţat că există cvorum de lucru iar procedura de convocare a şedinţei a fost
îndeplinită.
Pe ordinea de zi aflându-se votul asupra propunerilor legisaltive ce au făcut obiectul
dezbaterilor din ziua de 4 martie 2008, domnul vicepreşedinte Mugurel Surupăceanu a
supus la vot respingerea fiecărei propuneri legislative:
- propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Codului Fiscal din 22/12/2003
(Pl.x.70/2009);
- propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.1 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
(Pl.x.89/2009);
- propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.226 din 2006 privind
încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale (Pl.x.85/2008);
- propunerea legislativă privind instituirea celei de-a 13-a pensii (Pl.x.84/2009);
- propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.19/2000 privind
sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Pl.x.88/2009).
Membrii Comisei au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea propunerilor
legislative.
Domnul vicepreşedinte Mugurel Surupăceanu a declarat închise lucrările şedinţei.
La lucrările Comisiei din
Gheorghe

Firczak

–

ziua de 3 martie au fost prezenţi: domnul deputat

vicepreşedinte,

domnul

deputat

Mugurel

Surupăceanu

-

vicepreşedinte, doamna deputat Maria Stavrositu – secretar, doamna deputat Pető CsillaMaria – secretar, doamna deputat Carmen Axenie, domnul deputat Nicolae Bănicioiu,
doamna deputat Doiniţa–Mariana Chircu, doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache,
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domnul deputat Florin–Ciprian Luca, domnul deputat Constantin Severus Militaru, domnul
deputat Gheorghe–Eugen Nicolăescu, doamna deputat Lucia-Ana Varga.
În zilele de 4 şi 5 martie au fost prezenţi: domnul deputat Gheorghe Firczak –
vicepreşedinte, domnul deputat Mugurel Surupăceanu - vicepreşedinte, doamna deputat
Maria Stavrositu – secretar, doamna deputat Carmen Axenie, domnul deputat Nicolae
Bănicioiu, doamna deputat Doiniţa–Mariana Chircu, doamna deputat Ileana Cristina
Dumitrache, domnul deputat Florin–Ciprian Luca, domnul deputat Constantin Severus
Militaru, domnul deputat Gheorghe–Eugen Nicolăescu, doamna deputat Lucia-Ana Varga.
Au absentat, fiind plecate în delegaţie externă: doamna deputat Cristina Ancuţa
Pocora – preşedinte (3, 4 şi 5 martie) şi doamna deputat Pető Csilla-Maria – secretar ( 4 şi
5 martie).

PREŞEDINTE

Cristina Ancuţa POCORA

SECRETAR

Maria STAVROSITU

Intocmit:
Lucia- Cornelia LEPǍDATU,
Consilier parlamentar
Cristina CONSTANTIN,
Expert parlamentar
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