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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

PROCES  VERBAL 

al şedinţelor comisiei din 28, 29 şi 30 aprilie 2009 

 

 

În ziua de 28 aprilie 2009 la lucrările comisiei au fost prezenţi 17 

deputaţi, lipsind domnul deputat Marian Sârbu (grup parlamentar PSD) – 

ministru şi domnul deputat Kerekes Karoly (grup parlamentar UDMR) – 

delegaţie. 

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

Ioan-Nelu Botiş şi Ioan Cindrea – vicepreşedinţi, Adrian Solomon – 

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, Nini Săpunaru, Iulian Vladu – membri. 

 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Victor Paul 

Dobre, preşedintele comisiei. 

 

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

1. Informare privind stadiul unor rapoarte din 2007, comune cu Comisia 

pentru sănătate şi familie (PLx 610/2007, Plx 619/2007 şi Plx 

668/2007) 



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

nr.86/2008 pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – PLx 662/2008 

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

nr.223/2008 privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli 

bugetare - PLx 194/2009 

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

nr.226/2008 privind unele măsuri financiar-bugetare - PLx 211/2009 

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

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

6. Propunere legislativă privind asigurarea stagiului de practică 

universitară - Plx 208/2009. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

 d-l Cristian Irimie - Secretar de Stat, Ministerul Sănătăţii 

 d-l Marius Lazăr - Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale 

 d-na Iustina Radu - vicepreşedinte, Autoritatea Naţională pentru 

Persoanele cu Handicap 

 d-na Luminiţa Gheorghiu – preşedinte, Liga pentru promovarea şi 

apărarea drepturilor persoanelor cu handicap din România. 

 

 Dezbaterile au început cu o informare privind stadiul unor rapoarte 

din 2007, comune cu Comisia pentru sănătate şi familie. Informarea a fost 

făcută de către doamna Monica Rallu Curta, expert parlamentar, care a 

precizat că proiectele au fost transmise celor două comisii în anul 2007, 

prin adresele nr. PLx 610 şi Plx 619 din 24 septembrie 2007, respectiv Plx 

668 din 8 octombrie 2007. 

Iniţiativele legislative au ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.  

Prin PLx 610/2207 se propune modificarea lit.c) a alin.(1) al 

art.213 din Legea nr.95/2006 în sensul ca persoanele care beneficiază de 

drepturi reparatorii în temeiul Decretului-Lege nr.118/1990, a O.G. 
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nr.105/1999, a Legii nr.44/2004, a Legii nr.309/2002 şi a Legii 

nr.341/2004 să beneficieze de asigurare fără plata contribuţiei de 

asigurări de sănătate, dacă nu realizează alte venituri decât cele provenite 

din drepturile băneşti acordate în baza acestor legi şi cele provenite din 

pensii. Prin Plx 619/2007 se propune ca veniturile realizate din pensii să 

nu mai fie supuse contribuţiei lunare pentru asigurările de sănătate, iar 

prin promovarea propunerii legisaltive cu nr. Plx 668/2007 se doreşte ca 

redobândirea calităţii de asigurat în sistemul de asigurări sociale să se 

poată face prin plata contribuţiei pe numai 6 luni, astfel încât serviciile 

medicale să fie accesibile tuturor cetăţenilor, în vederea eliminării 

discriminărilor şi asigurării egalităţii de şanse în domeniul sănătăţii. 

Membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au dezbătut 

toate cele proiecte în cursul anului 2007, respectiv: 

 proiectul de lege cu nr.PLx 610/2007 în şedinţa din 17 octombrie 2007. 

Cu 2 abţineri, membrii comisiei au hotărât adoptarea proiectului de 

lege în forma prezentată de Senat. 

 propunerea legislativă cu nr.Plx 619/2007 în şedinţa din 13 noiembrie 

2007. Cu o abţinere, membrii comisiei au hotărât respingerea iniţiativei 

legislative. 

 propunerea legislativă cu nr.Plx 668/2007 în şedinţa din 28 noiembrie 

2007. Cu o abţinere, membrii comisiei au hotărât respingerea iniţiativei 

legislative. 

Membrii Comisiei pentru sănătate şi familie au dezbătut atât 

proiectul de lege cât şi cele două propuneri legislative în şedinţa din 15 

aprilie 2009. Cu unanimitate de voturi, membrii acestei comisii au hotărât:  

- respingerea proiectului de Lege cu nr. PLx 610/2007 întrucât scutirea 

de la plata contribuţiei a persoanelor enumerate în textul proiectului ar 

aduce atingere principiului stabilit la art.257 din Legea nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii, conform căruia persoana 

asigurată are obligaţia plăţii unei contribuţii lunare pentru asigurările 

de sănătate. 

- respingerea propunerii legislative cu nr. Plx 619/2007 întrucât 

abrogarea obligativităţii plăţii contribuţiei de asigurări sociale de 
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sănătate aplicată asupra veniturilor realizate din pensii care depăşesc 

limita supusă impozitul pe venit, ar conduce la diminuarea pachetului 

de servicii care se acordă asiguraţilor în mod echitabil şi 

nediscriminatoriu. Potrivit prevederilor art.213 alin.(2) lit.h) din Legea 

nr.95/2006, pensionarii, pentru veniturile din pensii până la limita 

supusă impozitului pe venit, beneficiază de asigurare cu plata 

contribuţiei din alte surse, respectiv bugetul de stat. Termenul de 

intrare în vigoare a dispoziţiilor cu privire la plata contribuţiei pentru 

veniturile din pensii până la limita supusă impozitului pe venit, a fost 

prorogat pentru data de 1 ianuarie 2010, prin O.U.G. nr.226/2008. 

- respingerea propunerii legislative cu nr. PLx 668/2007 întrucât 

diminuarea perioadei de plată a contribuţiei la 6 luni ar conduce la 

nerespectarea prevederilor în materie fiscală privind termenele de 

prescripţie privind obligaţiile fiscale. 

Comisia pentru sănătate şi familie a întocmit un raport preliminar 

pentru toate cele trei proiecte de acte normative, în conformitate cu 

prevederile art.67 alin.(3) şi art.68 alin.(1) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, întrucât au acelaşi obiect de reglementare, respectiv 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006. 

Domnul Secretar de Stat Cristian Irimie precizează că Ministerul 

Sănătăţii nu susţine promovarea celor trei proiecte de acte normative. 

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre supune votului raportul 

preliminar al Comisiei pentru sănătate şi familie, care este acceptat cu 

unanimitate de voturi, urmând a se întocmi două rapoarte: un raport 

comun pentru proiectele cu nr.PLx 610/2007 şi Plx 668/2007, întrucât 

ambele se referă la acelaşi articol din Legea nr.95/2006, şi un raport 

comun pentru proiectul cu nr.Plx 619/2007, întrucât are alt obiect de 

reglementare, chiar dacă se referă la acelaşi act normativ. 

 Motivarea respingerii se regăseşte în rapoartele comisiilor. 

 

 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.86/2008 pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – PLx 
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662/2008 a fost prezentat de către doamna Sorina Szabo, expert 

parlamentar, care precizează că intervenţiile legislative urmăresc, în 

principal, ca persoanele adulte cu handicap grav sau accentuat să poată 

beneficia de credite a căror dobândă se suportă din bugetul de stat, 

pentru achiziţionarea unui singur autoturism şi pentru adaptarea locuinţei 

conform nevoilor individuale de acces. 

 Proiectul de lege a fost trimis pentru dezbatere pe fond Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru sănătate şi familie. 

 În cursul dezbaterilor au fost propuse 2 amendamente care, supuse 

votului, au fost acceptate de membrii comisiei. Amendamentele acceptate 

şi motivarea acestora se regăsesc în raportul comun. 

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

fiind acceptat cu 16 voturi pentru şi o abţinere. 

 

 Celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi au fost amânate pentru 

şedinţa următoare. 

 

În ziua de 29 aprilie 2009 la lucrările comisiei au fost prezenţi 17 

deputaţi, lipsind domnul deputat Marian Sârbu (grup parlamentar PSD) – 

ministru şi domnul deputat Kerekes Karoly (grup parlamentar UDMR) – 

delegaţie. 

 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Victor Paul 

Dobre, preşedintele comisiei, având pe ordinea de zi proiectele amânate în 

şedinţa anterioară. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

 d-l Marius Lazăr - Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale 

 d-l Gheorghe Gherghina - Secretar de Stat, Ministerul Finanţelor 

Publice 

 d-l Florea Cojoc - şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice 

 d-l Ion Gogoescu - şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice 
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 d-l Preda Nedelcu - preşedinte, Federaţia Sindicatelor Pensionarilor din 

România 

 d-l Viorel Copil - secretar general, Federaţia Sindicatelor Pensionarilor 

din România 

 d-na Laurenţia Istan - preşedinte, Alianţa Pensionarilor din România 

 d-l Dumitru Cojanu - preşedinte, Federaţia Naţională a Pensionarilor din 

România. 

 
 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.223/2008 privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli 

bugetare - PLx 194/2009 a fost prezentat de către doamna Monica Rallu 

Curta, expert parlamentar, care a precizat că proiectul de lege a fost 

trimis pentru dezbatere pe fond Comisiei pentru muncă şi protecţie socială 

şi Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare adoptarea unor 

măsuri de restrângere a cheltuielilor bugetare, respectiv suspendarea 

ocupării posturilor vacante până la data de 31 decembrie 2009, reducerea 

cu 15% faţă de anul 2008 a cheltuielilor pentru achiziţionarea de bunuri şi 

servicii, reducerea cu 50% faţă de anul 2008 a cheltuielilor pentru 

achiziţionarea de mobilier, aparatură de birou, maşini şi echipamente. 

 S-a mai precizat că membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 

au hotărât în şedinţa din 22 aprilie 2009, cu majoritate de voturi, 

aprobarea proiectului de lege în forma prezentată. În cursul dezbaterilor în 

cadrul acestei comisii au fost formulate amendamente care, supuse 

votului, au fost respinse. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a propus începerea 

dezbaterilor pe articole. În cursul acestor discuţii, au fost formulate 5 

amendamente. Supuse votului, acestea au fost respinse de membrii 

comisiei. 

 În finalul discuţiilor, membrii comisiei au hotărât, cu 13 voturi 

pentru şi 4 voturi împotrivă, aprobarea proiectului de lege în forma 

prezentată. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a reamintit că se impune un 

amendament de tehnică legislativă, întrucât unele prevederi din ordonanţa 
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de urgenţă supusă dezbaterilor au fost modificate prin Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.34/2009, care a fost aprobată de Parlament în 

şedinţa din 28 aprilie 2009. Ca atare, este necesară completarea 

articolului unic cu sintagma „cu modificările ulterioare”. Propunerea a fost 

acceptată cu unanimitate de voturi. 

 Atât amendamentul admis cât şi amendamentele respinse se 

regăsesc în raportul comun al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 

 

 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.226/2008 privind unele măsuri financiar-bugetare - PLx 

211/2009 a fost prezentat de către doamna Adriana Breazu, expert 

parlamentar, care a precizat că proiectul de lege a fost trimis pentru 

dezbatere pe fond Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei 

pentru buget, finanţe şi bănci. 

 Proiectul de lege are ca obiect reglementarea unor măsuri financiar-

bugetare care să diminueze efortul bugetar în anul 2009, pentru anumite 

categorii de cheltuieli: 

- limitarea cheltuielilor pentru transmiterea şi achitarea drepturilor 

finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat şi a celor din bugetul 

asigurărilor pentru şomaj, la maxim 1,03% din sumele virate; 

- neacordarea compensării în bani pentru tichetele de călătorie pe calea 

ferată neutilizate în anul 2008 de pensionari, aşa cum se prevedea la 

art.4 din OUG nr.71/2004, aprobată prin Legea nr.565/2004, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- neacordarea de tichete de masă pentru personalul salariat în cadrul 

instituţiilor publice centrale şi locale, indiferent de sistemul de finanţare 

şi de subordonare, cu excepţia instituţiilor finanţate integral din venituri 

proprii. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre precizează că la dezbateri sunt 

prezenţi, pe lângă reprezentanţii ministerelor, şi reprezentanţi ai 

federaţiilor de pensionari. 
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 În cursul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 

invitaţii. Reprezentanţii federaţiilor de pensionari şi-au exprimat 

nemulţumirea faţă de diminuarea valorii punctului de pensie.  

 În cadrul dezbaterilor pe articole au fost formulate amendamente, 

care, supuse votului, au fost respinse.  

 Proiectul de lege a fost supus votului, fiind acceptat cu 13 voturi 

pentru şi 4 voturi împotrivă. Amendamentele respinse se regăsesc în 

raportul comisiilor. 

 

 Celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi au fost amânate pentru 

şedinţa următoare. 

 

În ziua de 30 aprilie 2009 la lucrările comisiei au fost prezenţi 18 

deputaţi, lipsind 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 

Kerekes Karoly – 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, Iulian Vladu – membri. 

 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Victor Paul 

Dobre, preşedintele comisiei, având pe ordinea de zi proiectele amânate în 

şedinţa anterioară. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

 d-l Marius Lazăr - Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale 

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

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

Inovării 
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 d-l Gheorghe Gherghina - Secretar de Stat, Ministerul Finanţelor 

Publice 

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

 d-l Florea Cojoc - şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice. 

 
 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă – PLx 

214/2009 a fost prezentat de către domnul Corneliu Popovici, Secretar de 

Stat în cadrul Ministerului Turismului. 

 În cadrul şedinţei au avut loc discuţii generale. S-a precizat că 

obiectul de reglementare îl reprezintă acordarea de tichete de vacanţă. 

Acestea vor fi suportate integral de angajator, iar sumele corespunzătoare 

acestora vor fi deductibile la calculul impozitului pe profit, în limita a 6 

salarii minime pe economie garantate, pentru fiecare angajat, pe an 

calendaristic. Pentru salariat, tichetele de vacanţă sunt scutite de plata 

impozitului pe venit şi a asigurărilor sociale aferente. Tichetele de vacanţă 

pot fi acordate de angajator, acesta nefiind obligat ci doar stimulat să le 

includă în pachetul salarial. 

 Aceste tichete pot fi acceptate numai de structurile de primire 

turistice sau agenţiile de turism autorizate de Ministerul Turismului şi pot 

fi utilizate doar pentru achiziţionarea de servicii turistice pe teritoriul 

României. 

 Toate plăţile aferente sistemului tichetelor de vacanţă vor fi făcute 

numai prin intermediul societăţilor bancare. 

 După această prezentare, s-a propus ca dezbaterea pe articole să 

aibă loc în şedinţa comisiei de săptămâna viitoare, iar la dezbateri să fie 

invitaţi secretarii de stat din Ministerul Turismului şi Ministerul Finanţelor 

Publice. De asemenea, s-a menţionat că au fost depuse amendamente de 

către domnii deputaţi Victor Paul Dobre şi Cristian Burlacu. 

 Propunerea de amânare a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 
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 Propunerea legislativă privind asigurarea stagiului de practică 

universitară - Plx 208/2009 a fost prezentată de către domnul deputat 

Florian Daniel Geantă, în calitate de iniţiator.  

 Domnia sa a precizat că iniţiatorii au depus la Biroul Permanent al 

Camerei Deputaţilor o solicitare de retragere a acestei iniţiative legislative 

din procedura parlamentară. Solicitarea a fost aprobată în şedinţa Biroului 

Permanent din 29 aprilie 2009.  

 Având în vedere cele prezentate, domnul preşedinte Victor Paul 

Dobre a precizat că, potrivit procedurii, această propunere legislativă este 

clasată prin retragere de către iniţiatori, nemaivând loc dezbateri asupra 

ei. 

 

 
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 

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

 Întocmit, 
 Consultant parlamentar Lidia Vlădescu 
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