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În ziua de 13 noiembrie 2006 la lucrările comisiei sunt prezenţi 16 
deputaţi, lipsind: d-l deputat Voicu Mihai Alexandru (grup parlamentar 
PNL) – ministru delegat, d-na deputat Adina Ioana Vălean (grup parlamentar 
PNL) – delegaţie şi domnul deputat Mircea Coşea (grup parlamentar PNL) – 
delegaţie. 

 În locul d-lui deputat Gheorghe Barbu (grup parlamentar PD) – 
ministru, participă d-l deputat Alexandru Mocanu, conform prevederilor 
art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

Sunt prezenţi următorii: Stelian Duţu - preşedinte, Ion Mînzînă - 
vicepreşedinte, Marian Sârbu - vicepreşedinte, Pavel Todoran - secretar, 
Karoly Kerekes - secretar, Ionela Pop Bruchental, Filonaş Chiş, Ioan 
Cindrea, Alexandru Vladimir Mănăstireanu, Irinel Ioan Stativă, Iuliu Furo, 
Valentin Iliescu, Dan Mocănescu, Gabriela Nedelcu, Adrian Miuţescu şi 
Alexandru Mocanu. 
 

Lucrările şedinţei sunt conduse de d-l deputat Stelian Duţu, 
preşedintele comisiei. 

 
Comisia aprobă, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, 
procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei PL-X 
520/2006; 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
128/1997 privind Statutul personalului didactic PL-x 742/2006 

3. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.72/2006 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru abrogarea 
unor dispoziţii din alte acte normative în domeniul sanitar PL-x 
825/2006. 
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Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
128/1997mprivind Statutul personalului didactic având ca obiect de 
reglementare modificarea şi completarea art.50 alin.(3) astfel încât acesta să 
reglementeze faptul că gradaţia de merit este inclusă în salariul de bază şi că 
totodată aceasta constituie bază de calcul pentru sporuri şi alte drepturi ce se 
acordă în raport cu salariul de bază. Precum şi modificarea şi completarea 
alin. (3) al art. 140 în sensul clarificării modului de decontare a cheltuielilor 
de transport la şi de la locul de muncă pentru personalul didactic.  

În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative în forma prezentată. 

 
Referitor la proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.72/2006 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru abrogarea unor 
dispoziţii din alte acte normative în domeniul sanitar, domnul preşedinte 
Stelian Duţu a informat membrii comisiei că acesta a fost respins la Senat 
din lipsă de cvorum dar trebuie analizat priectul din perspectiva soluţionării 
anumitor probleme printre care: acoperirea cheltuielilor de personal aferente 
medicilor şi asistenţilor medicali din unităţile de asistenţă medico socială de 
la bugetul de stat; completarea bugetului Fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate cu sume provenite de la bugetul de stat şi din venituri 
proprii ale Ministerului Sănătăţii Publice; posibilitatea eliberării cardului 
european la data intrării României în Uniunea Europeană. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea negativă a proiectului de lege adoptat de Senat, respectiv 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2006. 

 
În ziua de 14 noiembrie 2006 la lucrările comisiei sunt prezenţi 16 

deputaţi, lipsind: d-l deputat Voicu Mihai Alexandru (grup parlamentar 
PNL) – ministru delegat, d-na deputat Adina Ioana Vălean (grup parlamentar 
PNL) – delegaţie şi domnul deputat Mircea Coşea (grup parlamentar PNL) – 
delegaţie. 

 În locul d-lui deputat Gheorghe Barbu (grup parlamentar PD) – 
ministru, participă d-l deputat Alexandru Mocanu, conform prevederilor 
art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

Sunt prezenţi următorii: Stelian Duţu - preşedinte, Ion Mînzînă - 
vicepreşedinte, Marian Sârbu - vicepreşedinte, Pavel Todoran - secretar, 
Karoly Kerekes - secretar, Ionela Pop Bruchental, Filonaş Chiş, Ioan 
Cindrea, Alexandru Vladimir Mănăstireanu, Irinel Ioan Stativă, Iuliu Furo, 
Valentin Iliescu, Dan Mocănescu, Gabriela Nedelcu, Adrian Miuţescu şi 
Alexandru Mocanu. 
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Lucrările şedinţei sunt conduse de d-l deputat Stelian Duţu, 
preşedintele comisiei. 

 
La dezbateri participă ca invitat d-na Ileana Petre – director, 

Ministerul Justiţiei. 
 
 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, 
procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei, a fost 
dezbătut atât în Comisia juridică de disciplină şi imunităţi cât şi în Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială, ambele comisii fiind sesizate în fond, în 
procedură de urgenţă în vederea examinării şi întocmirii raportului comun. 
 Dezbaterile au avut loc asupra amendamentelor nou introduse de către 
membrii Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi. 
 Domnul deputat Kerekes Karoly, referindu-se la alineatul (21) al 
articolului 27 introdus la Comisia Juridică, a atras atenţia asupra faptului că 
acordarea unei pensii egală cu 80% din indemnizaţia de încadrare brută 
lunară avută la data survenirii invalidităţii, dacă pierderea totală sau parţială 
a capacităţii de muncă a survenit din alte cauze decât cele prevăzute la 
alin.(1) şi (2) neimputabile salariatului, este inechitabilă faţă de magistraţii 
care au lucrat timp de 20 de ani. Domnia sa a propus respingerea acestui 
amendament. 
 Supusă la vot propunerea a înregistrat următoarele voturi: 6 voturi 
pentru eliminarea textului, 1 vot împotrivă şi 2 abţineri. 

Raportul final a fost adoptat cu 32 de voturi pentru, 6 voturi împotrivă 
şi 2 abţineri, cuprinzând la amendamente admise şi alineatul (21) al 
articolului 27 introdus la Comisia Juridică. 
 
 
  
  Preşedinte,     Secretar, 

Stelian DUŢU      Karoly KEREKES 
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