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Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 

 
PROCES  VERBAL 

al şedinţelor comisiei din zilele de 2 şi 3 mai 2007 
 
 

În ziua de 2 mai 2007 la lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi, 
lipsind domnul deputat Mircea Coşea (grup parlamentar PNL) – delegaţie şi 
domnul deputat Alexandru Voicu (grup parlamentar PNL) – ministru 
delegat. 

Sunt prezenţi următorii:  
1. Gheorghe Barbu – preşedinte 
2. Ion Mînzînă – vicepreşedinte  
3. Marian Sârbu – vicepreşedinte  
4. Pavel Todoran – secretar  
5. Kerekes Karoly – secretar  

Membri: 
6. Ionela Pop Bruchental  
7. Valentin Adrian Iliescu 
8. Gheorghe Adrian Miuţescu  
9. Samuel Valentin Boşneac 
10. Stelian Duţu 
11.  Iuliu Ioan Furo 
12.  Filonaş Chiş 
13.  Ioan Cindrea 
14.  Alexandru Vladimir Mănăstireanu 
15.  Irinel Ioan Stativă 
16.  Gabriela Nedelcu 
17.  Dan Constantin Mocănescu-Coloros 

 
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Gheorghe Barbu 

preşedintele comisiei. 
Comisia aprobă, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.94/1992 
privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi PLX185/2007 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2007 
privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programării 
cheltuielilor publice PLx 269/2007 
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3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2007 
privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul social şi 
al locuinţelor de serviciu PLx 272/2007 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
188/1999 privind statutul funcţionarilor publici PLx 288/2007 

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului 
de lucru al Guvernului PLx 300/2007 

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.7/2006 
privind statutul funcţionarului public parlamentar PLx 307/2007. 
 

Proiectulul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.9/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul 
programării cheltuielilor publice a fost dezbătut şi avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi. 

Referitor la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea 
aparatului de lucru al Guvernului, domnul preşedinte Gheorghe Barbu 
propune avizarea favorabilă, dar cu unele recomandări ce vizează 
următoarele aspecte:  

1. la art.1 lit.c) să se concretizeze numărul secretarilor de stat 
2. la art.4 alin.(2) să se concretizeze numărul vicepreşedinţilor 
3. la art.12 alin.(1) să se stabilească cu claritate modul de subordonare 

faţă de Guvern a ANSVSA. 
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, avizarea favorabilă în forma prezentată a proiectului de lege. 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2007 

privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul social şi al 
locuinţelor de serviciu a fost dezbătut şi avizat favorabil cu unanimitate de 
voturi. 

Celelalte proiecte înscrise pe ordinea de zi au fost amânate pentru 
şedinţa următoare. 
 
 

În ziua de 3 mai 2007 la lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi, 
lipsind domnul deputat Mircea Coşea (grup parlamentar PNL) – delegaţie şi 
domnul deputat Alexandru Voicu (grup parlamentar PNL) – ministru 
delegat. 

Sunt prezenţi următorii:  
1. Gheorghe Barbu – preşedinte 
2. Ion Mînzînă – vicepreşedinte  
3. Marian Sârbu – vicepreşedinte  
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4. Pavel Todoran – secretar  
5. Kerekes Karoly – secretar  

Membri: 
6. Ionela Pop Bruchental  
7. Valentin Adrian Iliescu 
8. Gheorghe Adrian Miuţescu  
9. Samuel Valentin Boşneac 
10.  Iuliu Ioan Furo 
11. Stelian Duţu 
12.  Filonaş Chiş 
13.  Ioan Cindrea 
14.  Alexandru Vladimir Mănăstireanu 
15.  Irinel Ioan Stativă 
16.  Gabriela Nedelcu 
17.  Dan Constantin Mocănescu-Coloros 

 
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Gheorghe Barbu, 

preşedintele comisiei. 
Avize 
1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.7/2006 

privind statutul funcţionarului public parlamentar – P.L.X 307/2007 
2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.94/1992 

privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi – P.L.X 185/2007 
3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

188/1999 privind statutul funcţionarilor publici – P.L.X 288/2007 
 
Fond 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate 
prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi 
reorganizării unor societăţi naţionale regii autonome, companii naţionale 
şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor 
comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei 
publice locale – P.L.X 181/2007 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
2/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor 
disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a 
restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, 
companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, 
precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate 
autorităţilor administraţiei publice locale – P.L.X 182/2007 
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3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2007 
privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 controlorilor 
financiari din cadrul Curţii de Conturi, salarizaţi potrivit Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.160/2000 – P.L.X 183/2007 

4. Propunere legislativă privind completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.209/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul proprietăţii – P.L.X 201/2007 

5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă – P.L.X 152/2006 

6. Propunere legislativă pentru completarea art.4 din Ordonanţa de urgenţă 
nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public provenite din 
fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, aprobată prin Legea 
nr.78/2005 – P.L.X 206/2007 

7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.136/2006 pentru completarea Legii nr.263/2006 privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.209/2005 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul proprietăţii – P.L.X 
195/2007 

8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.5/2007 pentru completarea art.3 din Legea nr.142/1998 privind 
acordarea tichetelor de masă – P.L.X 197/2007 

9. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.19/2000 privind 
sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale – P.L.X 
202/2007 

10. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2007 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.138/1999 privind salarizarea şi 
alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare 
naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor 
drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii – P.L.X 231/2007 

  
La dezbateri participă ca invitaţi: 

1. Doamna Georgeta Bratu, director, Ministerul Muncii, Familiei şi 
Egalităţii de Şanse; 

2. Doamna Cecilia Sebe, consilier, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii 
de Şanse ; 

3. Domnul Florin Stamate, director, Ministerul Muncii, Egalităţii de Şanse 
şi Familiei;  

4. Doamna Camelia Cărbunaru, director, Ministerul Muncii, Familiei şi 
Egalităţii de Şanse; 

5. Domnul Ion Grigore, director, Ministerul Economiei şi Finanţelor; 
6. Doamna Daniela Pescaru, şef serviciu, Ministerul Economiei şi 

Finanţelor; 
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7. Domnul Ion Vasile, şef secţie, Ministerul Apărării; 
8. Domnul Anghel Iordan, şef departament, Curtea de Conturi;  
9. Domnul Bombos Severg, consilier conturi, Curtea de Conturi; 
10. Domnul Theodor Nicolescu, vicepreşedinte, Autoritatea Naţională pentru 

Restituirea Proprietăţilor; 
11. Domnul Laszlo Gyerko, vicepreşedinte, Autoritatea pentru Valorificarea 

Activelor Statului; 
12. Doamna Ileana Roşu, consilier al vicepreşedintelui, Autoritatea pentru 

Valorificarea Activelor Statului; 
13. Domnul Mihai Septimiu Priboi, consilier, Autoritatea Naţională pentru 

Restituirea Proprietăţilor; 
14. Domnul Gheorghe Apostu, preşedinte, Uniunea Sindicală Tractorul – 

UTB; 
15. Domnul Nicolai Cocerhan prim vicepreşedinte Uniunea Sindicală 

Tractorul – UTB; 
16. Doamna Elena Tănase, lider sindicat, Petrotrans Ploieşti;  
17. Domnul Eduard Baciu, lider sindicat, Petrotrans Ploieşti; 
18. Domnul Lucian Vasilescu, secretar confederat, CNSRL-Frăţia; 
19. Domnul Romulus Nita, vicepreşedinte, CNS CARTEL ALFA; 
20. Domnul Ilie Gheorghe, vicepreşedinte Blocul Naţional Sindical; 
21. Domnul Mihai Cristian, consilier juridic Blocul Naţional Sindical. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi a fost 
dezbătut în prezenţa reprezentanţilor Curţii de Conturi. 

Domnul deputat Iuliu Furo considerând că nici compentenţele şi nici 
pregătirea de specialitate a membrilor şi personalului de specilitate ai Curţii 
de Conturi nu justifică asimilarea acestora cu magistraţii a propus 
modificarea articolului 6 în sensul eliminării sintagmei „prin asimilare cu 
funcţiile de magistrat” în ce priveşte salarizarea acestei categorii de personal. 
De asemenea, domnia sa a propus modificarea textului articolului 8 în sensul 
eliminării sintagmei „şi au calitatea de magistrat  considerănd că nu este 
normal să se puna semnul egalităţii între cele două categorii de personal. 

Supuse la vot amendamentele au fost acceptate cu unanimitate de 
voturi. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea propunerii legislative cu amendamentele menţionate mai sus. 

Referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar domnul 
preşedinte Gheorghe Barbu a propus avizarea nefavorabilă având în vedere 
că nu se justifică introducerea unor asfel de prevederi referitoare la pensie, 
sau la alte drepturi acordate acestei categorii de personal. 
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În urma dezbaterii, iniţiativa legislativă a fost avizată nefavorabil cu 
unanimitate de voturi. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

188/1999 privind statutul funcţionarilor publici a fost de asemenea avizată 
nefavorabil în urma dezbaterilor, ţinînd seama de faptul că prevederile 
iniţiativei legislative referitoare la asimilarea perioadei studiilor de doctorat 
cu formele de perfecţionare profesională sunt contrare reglementărilor în 
vigoare. Nu se justifică suportarea din fondurile publice a studiilor de 
doctorat, întrucât acestea reprezintă o opţiune personală a funcţionarilor 
publici, care ulterior este recompensată prin atribuirea de sporuri la salariul 
de bază care se suportă tot din fonduri publice. 

 
Referitor la proiectele de lege înscrise la punctele 1 şi 2 pe ordinea de 

zi domnul preşedinte Gheorghe Barbu a informat membrii comisiei că în 
urma audierii reprezentanţilor partenerilor sociali Ministerul Muncii, 
Familiei şi Egalităţii de Şanse a realizat un acord şi domnia sa roagă 
reprezentanţii AVAS să-şi expună punctul de vedere cu privire la acest 
acord. Domnul preşedinte a subliniat de asemenea, că dacă şi în acest 
moment mai există divergenţe cu privire la texte atunci proiectele de legi nu 
vor putea fi trecute nici în această şedinţă. 

Domnul Laszlo Gyerko, vicepreşedintele Autorităţii pentru 
Valorificarea Activelor Statului informează membrii comisiei că au ţinut 
legătura cu reprezentanţii Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse  
şi la ora actuală nu mai sunt divergenţe, ci există anumite amendamente care 
trebuie discutate. Domnia sa arată că AVAS este de acord cu modificarea 
articolelor 4 şi 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 şi a 
prezentat în scris modificările acestor articole.  
 Doamna Ileana Roşu consilier al vicepreşedintelui, Autorităţii pentru 
Valorificarea Activelor Statului a arătat că prin aceste modificări se 
urmăreşte acordarea în mod unitar a măsurilor de protecţie socială şi 
salariaţilor disponibilizaţi de la societăţile care au preluat personal în baza 
unor acte normative, precum şi precizarea datelor limită de încetare a 
contractelor individuale de muncă, ca urmare a concedierilor colective. 
 Domnia sa a mai precizat că în situaţia prevăzută în articolul 5 aşa 
cum a fost amendat nu se află decât Petrotrans şi informează membrii 
comisiei că s-a propus ca rezolvarea situaţiei acestei societăţi să se facă într-
un cadru mai larg. 

Domnul Gheorghe Apostu, preşedintelu Uniunii Sindicale Tractorul – 
UTB a atras atenţia că se crează inechităţi între categoriile de persoane 
disponibilizate de la diferite societaţi. Domnia sa arată că în Braşov rata 
şomajului va depăsi 11% şi consideră că trebuie să se găsească soluţii pentru 
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ca persoanele disponibilizate să beneficieze de drepturile prevăzute de aceste 
acte normative chiar dacă îşi găsesc noi locuri de muncă. 
 Domnul preşedinte i-a asigurat pe reprezentanţii sindicali că se va 
lucra pentru găsirea unei formule care să soluţioneze în mod echitabil această 
problemă. 
 

Domnul preşedinte Gheorghe Barbu a prezentat în continuare 
proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.5/2007 pentru completarea art.3 din Legea nr.142/1998 privind acordarea 
tichetelor de masă. Domnia sa a propus aprobarea proiectului de lege în 
forma prezentată având în vedere necesitatea de a reglementa situaţia în care 
noua valoare nominală a unui tichet de masă ce a intrat în vigoare la 1 martie 
2007 este mai mică decât cea valabilă în prezent şi aflată în circulaţie, fapt 
generat de scăderea într-un ritm mai accelerat în semestrul II al anului 2006 a 
indicelui preţurilor de consum la mărfurile alimentare. 

Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 
 Celelalte iniţiative aflate pe ordinea de zi au fost amânate pentru 
şedinţa următoare. 
 

 
 
  Preşedinte,     Secretar, 

Gheorghe Barbu      Kerekes Karoly 


