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Parlamentul  României 

Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 

 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele 4, 5 şi 6 iunie 2007 
 

 

 

În ziua de 4 iunie 2007, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi-a desfăşurat 
lucrările între orele 16,30 – 18,30, având următoarea ordine de zi: 
AVIZARE 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.42/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea 
aparatului de lucru al Guvernului  – P.L.X 420/2007 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.29/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Ministerul 
Economiei şi Finanţelor – P.L.X 422/2007 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.7/2006 
privind statutul funcţionarului public parlamentar – P.L.X 411/2007 

Fond  
 

1. Propunere legislativă privind modificarea articolului 95, alineatul (1), din Legea 
nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale – 
P.L.X 314/2007 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 19/2000 privind 
sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Nr.140/1.04.2000, Partea I – P.L.X 313/2007 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.19/2000 privind 
sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale – P.L.X 331/2007 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.48² alin (1) din Legea 
nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale – 
P.L.X 330/2007 

5. Propunere legislativă de modificare a Legii 19 din 17 martie 2000 privind 
sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale cu modificările şi 
completările ulterioare – P.L.X 345/2007 

6. Propunere legislativă privind personalul Curţii Constituţionale – P.L.X 264/2007 
7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii securităţii şi 

sănătăţii în muncă nr.319 din 14 iulie 2006 – P.L.X 239/2007 – comun cu 
Comisia pentru sănătate 
 

Administrator
comisie
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Lucrările şedinţei au fost conduse de d-l deputat Gheorghe Barbu, preşedintele 
comisiei. 

 
La dezbateri au participat ca invitaţi: 
1. Domnul Paul Magheru - deputat; 
2. Doamna Denisa Pătraşcu.- Secretar de Stat – Ministerul Muncii, Familiei şi 

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

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

Şanse ; 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.42/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al 
Guvernului a fost prezentat de către domnul preşedinte Gheorghe Barbu. Domnia sa a 
propus avizarea favorabilă a proiectului de lege, propunere acceptată cu unanimitate de 
voturi. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.29/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Ministerul Economiei şi 
Finanţelor a fost dezbătut şi avizat favorabil cu unanimitate de voturi. 

 
Referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, domnul preşedinte Gheorghe 
Barbu a informat membrii comisiei că cererea comisiei adresată Biroului Permanent al 
Camerei Deputaţilor de sesizare pentru dezbatere pe fond nu a fost acceptată şi prin 
urmare comisia va trimite avizul Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea negativă a propunerii legislative. 

 
Propunerea legislativă privind modificarea articolului 95, alineatul (1), din Legea 

nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale a fost 
prezentată de domnul deputat Kerekes Karoly în calitate de iniţiator. Domnia sa a arătat 
că iniţiativa legislativă se bazează pe necesitatea creşterii cuantumului pensiei de 
invaliditate din care invalidul trebuie să-şi acopere cheltuielile cu medicamentele şi cu 
propria întreţinere. Prin urmare se impune acordarea posibilităţii recalculării pensiei după 
fiecare 12 luni de cotizare. 

Doamna Georgeta Bratu, director în cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi 
Egalităţii de Şanse a subliniat faptul că prin această iniţiativă legislativă ar fi avantajaţi 
numai pensionarii de gradul III care au salarii foarte mari. Domnia sa a arătat că în 
conformitate cu  prevederile art.59 din Legea nr.19/2000, asiguraţilor li se acordă, la 
stabilirea pensiei de invaliditate, un stagiu potenţial determinat ca diferenţă între stagiul 
complet de cotizare şi stagiul de cotizare realizat efectiv până la data încadrării în grad de 
invaliditate, adoptarea propunerii legislative ar conduce la acordarea a două punctaje 
diferite pentru aceeaşi perioadă: unul de 0,4 puncte acordat pentru stagiul potenţial 
conform legii - art.78 alin.(6) - şi altul calculat în funcţie de venitul asigurat pe baza 
contractului de muncă cu jumătate de normă. Având în vedere că punctajul anual acordat 
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pentru stagiul potenţial este de 0,4 puncte, este posibil ca în multe situaţii, în urma 
reca1cuIării, punctajul mediu anual obţinut şi, implicit cuantumul pensiei, să fie mai mic. 

În urma dezbaterilor propunerea legislativă a fost respinsă cu majoritate de voturi, 
înregistrându-se o abţinere. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 19/2000 privind 

sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul 
Oficial al României Nr.140/1.04.2000, Partea I, are ca obiect de reglementare 
completarea art.161 din Legea nr.19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în 
sensul luării în calcul, la stabilirea pensiei, a salariilor tarifare aferente altor unităţi 
similare, în condiţiile în care, din cauza calamităţilor naturale, carnetele de muncă au fost 
distruse în totalitate. 

Doamna director, Georgeta Bratu a informat membrii comisiei că procedura 
utilizării salariilor tarifare de la alte unităţi similare nu este aplicabilă întrucât aceste 
înscrisuri vizează, în general, perioade anterioare anului 1960, pentru care nu există nici 
măcar date statistice referitoare la salariile medii pe ramuri de activitate, cu atât mai mult 
cu cât nu exista un cadru legislativ unitar privind salarizarea. În acele perioade îşi 
desfăşurau activitatea şi agenţi economici cu capital privat pentru care nu exista cadru 
legislativ care să guverneze modul de salarizare a personalului. 

Domnia sa consideră că în lipsa unor reglementări şi a unor date statistice, soluţia 
propusă ar necesita, pentru aplicare, adopatarea unor măsuri arbitrare, greu de 
fundamentat juridic, de natură a crea nemulţumiri şi dezechilibre. 

Ţinând seama de punctul de vedere al Guvernului, propunerea legislativă a fost 
respinsă cu majoritate de voturi, înregistrându-se o abţinere. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.19/2000 privind 

sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, înscrisă la punctul 3 pe 
ordinea de zi a fost prezentat de către domnul deputat Filonaş Chiş în calitate de iniţiator. 

Domnia sa a arătat că propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 
înlăturarea plafonării veniturilor pentru care se poate realiza asigurarea, baza de calcul 
pentru plata asigurărilor sociale de stat urmând să se stabilească la nivelul salariului lunar 
brut realizat. De asemenea, iniţiativa legislativă vizează creşterea valorii punctului de 
pensie de la 30-50% la 45-55% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea 
bugetului asigurărilor sociale de stat, iar în cazul ţăranilor din cadrul fostelor unităţi 
agricole cooperatiste şi al celor cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate 
creşterea punctajului anual pentru fiecare an util realizat de la 0,25 la 0,50 puncte. 
Totodată, iniţiativa vizează modificarea art.74 din Legea nr.19/2000 în sensul ca toţi 
pensionarii urmaşi să beneficieze şi de un ajutor lunar de 25% din nivelul pensiei soţului 
decedat. 

Domnul preşedinte Gheorghe Barbu a informat membrii comisiei că propunerea 
legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 26 aprilie 2007. 

Doamna Denisa Pătraşcu, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Muncii, Familiei 
şi Egalităţii de Şanse a subliniat faptul că Guvnul nu susţine adoptarea acestei iniţiative 
legislative întrucât nu există susţinere financiară şi este de natură să bulverseze sistemul 
de pensii. 

Propunerea de respingere a iniţiativei a înregistrat 2 voturi pentru, 10 voturi 
împotrivă şi o abţinere. 
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S-a trecut apoi la dezbaterea pe articole. Au fost formulate amendamente pentru 
respectarea normelor de tehnică legislativă şi pentru îmbunătăţirea textelor de către 
domnii deputaţi: Filonaş Chiş, Pavel Todoran, Marian Sârbu şi Irinel Stativă. 

În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât aprobarea iniţiativei legislative 
în forma propusă în raport, cu 10 voturi pentru, un vot împotrivă şi 2 abţineri. 

Dezbaterea asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea art.48² 
alin (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 
asigurări sociale – P.L.X 330/2007 a fost prezentată de către domnul deputat Paul 
Magheru în tate de iniţiator.  

Domnia sa a arătat că propunerea legislativă vizează crearea posibilităţii de a se 
pensiona mai devreme cu unul sau doi ani decât vârsta standard de pensionare pentru 
femeile care au născut şi crescut copii cu handicap până la vârsta de 10 ani. 

Doamna Secretar de Stat Denisa Pătraşcu a atras atenţia că orice drepturi am 
acorda trebuie respectată Directiva nr. 79/7/CEE din 19 decembrie 1978 privind aplicarea 
progresivă a principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în domeniul 
securităţii sociale. 

De asemenea domnia sa a arătat la Ministerul Muncii se află în curs de elaborare 
un proiect de act normativ de modificare şi completare a Legii nr. 19/2000, care are în 
vedere şi această propunere. 

Domnul preşedinte Gheorghe Barbu a propus membrilor comisiei amânarea 
dezbaterii acestei iniţiative pentru o şedinţă viitoare în vederea găsirii unei formule care 
să respecte prevederile Directivei amintite având în vedere faptul că ideea propusă este 
unanim acceptată. 

 
 Propunerea legislativă de modificare a Legii 19 din 17 martie 2000 privind 
sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale cu modificările şi completările 
ulterioare a fost prezentată de către domnul deputat Ioan Cindrea în calitate de iniţiator. 
Domnia sa a arătat că propunerea legislativă are ca obiect de reglementare majorarea 
valorii minime a punctului de pensie, la 45% din salariul mediu brut lunar pe economie, 
precum şi acordarea de tichete de călătorie interurban dus-întors pe mijloace de transport 
în comun auto, navale şi pe calea ferată, cu posibilitatea decontării în anul următor a 
tichetelor neutilizate la o valoare de minim 20% din valoarea punctului de pensie în 
vigoare în anul în care se face plata acestor drepturi. De asemenea, propunerea legislativă 
instituie pensia lunară minimă garantă în plată pentru toate categoriile de pensionari din 
sistemul asigurărilor sociale de stat şi pentru pensionarii agricultori. 

Doamna Secretar de Stat, Denisa Pătraşcu a subliniat faptul că Guvnul nu susţine 
adoptarea acestei iniţiative legislative deoarece nu există fonduri necesare aplicării 
acesteia. 

Domnul deputat a arătat că tocmai prin această propunere sunt prevăzute surse noi 
pentru bugetul asigurărilor sociale. 

Domnul deputat Marian Sârbu a propus ca iniţiativa legislativă să fie studiată cu 
atenţie având în vedere faptul că a fost adoptată deja de către comisie propunerea 
domnului Filonaş Chis de modificare a Legii nr. 19/2000 şi înscrierea la primul punct pe 
ordinea de zi a comisiei din ziua de 5 iunie. Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de 
voturi. 

 
Propunerea legislativă privind personalul Curţii Constituţionale a fost trimisă 

pentru dezbatere pe fond atât Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cât şi Comisiei 
juridice de disciplină şi imunităţi. 
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Domnul preşedinte Gheorghe Barbu a prezentat membrilor comisiei raportul 
preliminar asupra propunerii legislative mai sus amintite pe care l-a supus spre dezbatere. 

În urma dezbaterilor raportul a fost adoptat cu unanimitate de voturi în forma 
prezentată de Comisia juridică. 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii securităţii şi 
sănătăţii în muncă nr.319 din 14 iulie 2006 P.L.X 239/2007 comun cu Comisia pentru 
sănătate a fost respinsă întrucât domnul ministru Paul Păcurar în calitate de iniţiator a 
trimis către comisii o adresă prin care aduce la cunoştinţă retragerea iniţiativei legislative. 

 
 

În ziua de 5 iunie 2007 comisia şi-a desfăşurat lucrările între orele 14 – 19, având   
următoarea ordine de zi:  

 
Fond   

1. Propunere legislativă de modificare a Legii 19 din 17 martie 2000 privind sistemul 
de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale cu modificările şi completările 
ulterioare – P.L.X 345/2007 

2. Proiect de Lege pentru completarea art.13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din 
unităţile sanitare publice din sectorul sanitar – P.L.X 304/2007 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 495/2004 privind 
salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a 
Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi 
institutele culturale româneşti din străinătate, cu modificările şi completările 
ulterioare – P.L. X 315/2007 

4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.578/2004 privind 
acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor – P.L.X 325/2007 

5. Propunere legislativă privind completarea şi modificarea alineatului 1 al articolului 
269 din Legea nr.53/2003 privind Codul muncii – P.L.X 332/2007 

6. Propunere legislativă pentru modificarea art.25, alin.(3) din Legea nr.416/2001 
privind venitul minim garantat – P.L.X 351/2007 

7. Propunere legislativă pentru modificarea Legii Nr.466 - 2004 privind Statutul 
asistentului social – P.L.X 329/2007 

8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.519/2002 pentru 
aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.102/1999 privind protecţia 
specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap – P.L.X 346/2007 

9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea OUG nr.57 din 30 august 
2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2003 privind 
acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi 
populaţiei pentru plata energiei termice – P.L.X 333/2007 

10. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea OUG nr.50/2005 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de 
Pensii Private – P.L.X 347/2007 

11. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu 
handicap – P.L.X 344/2007 

12. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.495/2004 privind 
salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a 
Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi 
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institutele culturale româneşti din străinătate, cu modificările şi completările 
ulterioare – P.L.X 220 - 221/2007 – RAPORT SUPLIMENTAR  

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Gheorghe Barbu 
preşedintele comisiei. 

La dezbateri au participat ca invitaţi: 
1. Domnul Sorin Marian Paveliu - deputat; 
2. Domnul Adrian Cioroianu – Ministru – Ministerul Afacerilor Externe ; 
3. Doamna Denisa Pătraşcu.- Secretar de Stat – Ministerul Muncii, Familiei şi 

Egalităţii de Şanse; 
4. Domnul Gosea Daniel– director general– Ministerul Afacerilor Externe; 
5. Domnul Grigore Ion – director – Ministerul Economiei şi Finanţelor; 
6. Domnul Ion Gibescu – director - Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de 

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

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

Şanse ; 
9. Doamna Edit Szarka , Membru al Curţii de Conturi; 
10. Doamna Domnica Băghină , Membru al Curţii de Conturi;  
11. Domnul Dumitru Călinoiu – director general Ministerul Muncii, Familiei şi 

Egalităţii de Şanse  
12. Doamna Crăciuna Negrilă – director general adjunct – Ministerul Sănătăţii 

Publice. 
13. Doamna Alina Chiriţă – consilier juridic – Autoritatea Naţională a Persoanelor 

cu Handicap. 
Dezbaterile generale asupra propunerii legislative înscrise la punctul 1 pe ordinea de 

zi au  avut loc în şedinţa din data de 4 iunie 2007. 
Domnul deputat Ioan Cindrea a subliniat necesitatea adoptării acestei iniţiative arătând că 
prin aceasta se realizează într-adevăr echitate şi solidaritate pentru pensionari ca 
principali beneficiari ai sistemului, şi o creşterea reală a pensiilor din România în vederea 
reducerii sărăciei în rândul pensionarilor. 

În cadrul dezbaterilor pe articole d-na deputat Gabriela Nedelcu şi d-nii deputaţi 
Filonaş Chiş şi Irinel Stativă au formulat o serie de amendamente pentru respectarea 
normelor de tehnică legislativă şi precizia textului. 
 Domnul deputat Ioan Cindrea a renunţat la unele articole din iniţiativa legislativă, 
pentru evitarea paralelismului legislativ întrucât acordarea de tichete de călătorie este 
reglementată deja prin: Legea nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor 
pentru transportul intern, O.U.G. nr.71/2004 privind acordarea unor facilităţi familiilor de 
pensionari, O.U.G. nr.88/2006 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
prin care se acordă drepturi sociale, precum şi unele măsuri în domeniul cheltuielilor de 
personal, aprobată prin Legea nr.120/2007, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.19/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de 
pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. 
 În urma dezbaterilor comisia propune aprobarea proiectului în forma propusă în 
raport, cu 8 voturi pentru, un vot împotrivă şi 3 abţineri. 
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În legătură cu proiectul de Lege pentru completarea art.13 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului 
contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar domnul preşedinte Gheorghe 
Barbu a informat membrii comisiei că acest proiect de lege se află în dezbatere în fond şi 
la Comisia pentru sănătate şi familie. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare completarea alin (1) al articolului nr. 
13 din Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi 
ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările şi completările 
ulterioare, în sensul majorării acestora cu 10%, precum şi introducerea următoarelor 
sporuri: 

1. acordarea unui spor de 15% din salariul de bază pentru personalul medical şi 
personalul auxiliar sanitar din unităţile publice cu paturi, policlinici, ambulatorii 
de specialitate; 

2. acordarea unui spor de 30% la salariu pentru personalului medical şi personalul 
auxiliar sanitar din serviciile  şi compartimentele chirurgicale cu paturi şi 
serviciile şi compartimentele ATI; 

3. acordarea unui spor de 25% personalului medical şi auxiliar sanitar din serviciile 
şi compartimentele chirurgicale din ambulatoriu. 

Doamna Crăciuna Negrilă, director general adjunct în cadrul Ministerului Sănătăţii 
Publice arată că Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative întrucât prin 
Ordinul ministrului sănătăţii nr. 721/2005, cu modificările aduse prin Ordinul ministrului 
sănătăţii nr. 171/2006, au fost stabilite locurile de muncă, categoriile de personal şi 
mărimea corectă a sporurilor în raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, 
precum şi condiţiile de acordare, iar nominalizarea personalului care beneficiază de spor 
pe locuri de muncă se face de către şeful ierarhic superior cu consultarea sindicatelor 
semnatare ale contractelor colective de muncă la nivel de ramură sindicală. 

Domnul preşedinte Gheorghe Barbu a informat membrii comisiei că în cadrul 
dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.23/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile 
sanitare publice din sectorul sanitar (Plx257) comisia pentru muncă a decis ca Ordonanţa 
Guvernului nr.23/2007 să fie aprobată în forma publicată în Monitorul Oficial, şi 
eliminarea amendamentelor introduse la Senat. 

Supus la vot, proiectul de lege a fost respins cu unanimitate de voturi, urmând a se 
întocmi o notă de informare a comisiei pentru sănătate şi familie. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 495/2004 

privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a 
Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi 
institutele culturale româneşti din străinătate, cu modificările şi completările ulterioare a 
fost dezbătut în prezenţa reprezentanţilor Ministerului Afacerilor Externe. 

Domnul Gosea Daniel, director general în cadrul Ministerului Afacerilor Externe 
a arătat că Ministerul susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 

În cursul dezbaterilor au fost formulate amendamente care se regăsesc în raportul 
comisiei. Per ansamblu proiectul de lege a fost adoptat cu 17 voturi pentru şi o abţinere. 

Dezbaterea asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor a fost 
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amânată, solicitându-se un nou punct de vedere al Guvernului având în vedere faptul că 
domnul ministru Paul Păcuraru se află printr iniţiatorii acestei iniţiative legislative. 

Propunere legislativă privind completarea şi modificarea alineatului 1 al 
articolului 269 din Legea nr.53/2003 privind Codul muncii a fost dezbătută în prezenţa 
reprezentanţilor Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse. 

În urma dezbaterilor propunerea legislativă a fost adoptată cu unanimitate de 
voturi cu amendamente pentru respectarea normelor de tehnică legislativă. 

Propunerea legislativă pentru modificarea art.25, alin.(3) din Legea nr.416/2001 
privind venitul minim garantat având ca obiect de reglementare modificarea alocaţiei 
pentru  copiii nou-născuţi, în sensul că trebuie acordată, o singură dată, pentru fiecare 
copil nou născut viu şi în cazul naşterilor multiple a fost respinsă cu 16 voturi pentru şi 3 
abţineri, întrucât situaţia este deja reglementată în Legea nr.416/2001. 
  
 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii Nr.466/2004 privind Statutul 
asistentului social , are ca obiect de reglementare :eliminarea obligaţiei asistenţilor sociali 
de a se organiza în Colegiu, a prevederilor referitoare la Colegiul Naţional al Asistenţilor 
Sociali precum şi a prevederilor privind obligaţia asistenţilor sociali de a se înregistra în 
Registrul Naţional al Asistenţilor Sociali din România. 
 Doamna Secretar de Stat Denisa Pătraşcu arată că întrucât este necesară 
continuarea reformei în domeniul asistenţei sociale şi al seviciilor sociale; se impune o 
reglementare a profesiei şi a statutului profesiei de asistent social în vederea asigurării 
calităţii serviciilor.  Totodată, se impune asigurarea creării unui cadru legal care să 
definească şi să permită dezvoltarea profesiei de asistent social în România. 
 Prin eliminarea Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali, ca autoritate 
competentă în domeniu, şi neoferirea unei soluţii legislative, se crează un vid de 
autoritate în ceea ce priveşte recunoaşterea calificărilor profesionale a cetăţenilor Uniunii 
Europene, în scopul acordării accesului la profesia de asistent social în România. 
 În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât respingerea iniţiativei legislative 
cu unanimitate de voturi. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.519/2002 pentru 

aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.102/1999 privind protecţia specială şi 
încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap a fost dezbătut în prezenţa 
reprezentanţilor Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse . Ţinând seama de 
punctul de vedere al Guvernului, domnul preşedinte Gheorghe Barbu a propus 
respingerea iniţiativei legislative. Propunera de respingere a fost acceptată cu unanimitate 
de voturi. 

Propunerile legislative înregistrate la punctele 8, 9, 10 şi 11 din ordinea de zi au 
fost dezbătute şi membrii comisiei au decis respingerea acestora, respectiv menţinerea 
soluţiei de respingere propusă în raportul iniţial al iniţiativelor P.L.X 220 – 221/2007 
asupra cărora Plenul Camerei Deputaţilor a decis retrimiterea la Comisie. 

 
În ziua de 6 iunie 2007, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi-a desfăşurat 

lucrările între orele 9,30 – 14,30, având următoarea ordine de zi: 
 

Fond  
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2007 privind 

creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 controlorilor financiari din cadrul 
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Curţii de Conturi, salarizaţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.160/2000 – P.L.X 183/2007 

2. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoaşterea 
şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul 
Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 – P.L.X 693/2006 
– TERMEN RAPORT SUPLIMENTAR 27 FEBRUARIE 2007 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 309/2002 
privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat 
stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-
1961 – P.L.X 855/2006 - TERMEN RAPORT SUPLIMENTAR 27 
FEBRUARIE 2007 

4. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.189/2000 privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea şi completarea 
Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 
1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, 
republicat, cu modificările ulterioare – P.L.X 205/2007 - TERMEN RAPORT 
30 APR. 2007 

5. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr.118/1990 
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de 
dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în 
străinătate ori constituite în prizonieri, aprobată prin Legea nr.189/2000 - P.L.X 
204/2007 - TERMEN RAPORT 30 APR. 2007 

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 189/2000 
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi 
completarea Decretului - lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi 
persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de 
la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în 
prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare – P.L.X 184/2007 - TERMEN 
RAPORT 26 APR. 2007 

7. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Decretului-Lege 
nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive 
politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor 
deportate în străinătate ori constituite în prizonieri – P.L.X 78/2007 - TERMEN 
RAPORT 20 MARTIE 2007 2007 

8. Propunere legislativă privind pensia minimă garantată – P.L.X 238/2007  
 
Lucrările şedinţei au fost conduse de d-l deputat Gheorghe Barbu, preşedintele 

comisiei. 
La dezbateri au participat ca invitaţi: 

1. Doamna Denisa Pătraşcu.- Secretar de Stat – Ministerul Muncii, Familiei şi 
Egalităţii de Şanse; 

2. Domnul Ion Gibescu – director - Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de 
Şanse; 

3. Doamna Georgeta Bratu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de 
Şanse; 
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4. Doamna Cecilia Sebe – consilier, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de 
Şanse ; 

5. Doamna Edit Szarka , Membru al Curţii de Conturi; 
6. Doamna Domnica Băghină , Membru al Curţii de Conturi;  

Proiectul 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 a fost 
dezbătut şi finalizat în prezenţa reprezentantelor Curţii de Conturi. 

Domnul deputat Stelian Duţu apreciază că în urma dezbaterilor din cadrul a mai 
multor zile de şedinţe s-a clarificat ideeea necesităţii adoptării proiectului de lege în 
vederea armonizării salarizării acestei categorii profesionale cu salarizarea celorlalte 
categorii de personal bugetar, în condiţiile în care s-a stabilit, prin Memorandumul 
aprobat de Guvern în 17 ianuarie 2007, o creştere de 18,77% a salariilor personalului 
bugetar în anul 2007 faţă de 2006. 
 Doamna Edit Szarka, Membră a Curţii de Conturi a arătat că pentru a reflecta şi 
recompensa experienţa dobândită în cadrul Curţii de Conturi şi totodată pentru a respecta 
ierarhia în domeniului salarizării în raport de importanţa şi răspunderea în munca prestată 
este necesar introducerea unui amendament în sensul acordării unei majorări a 
indemnizaţiei cuprinsă între 10% şi 30%, stabilită prin Hotărârea Plenului Curţii de 
Conturi. 

Acest amendament are următoarele efecte:  
- asigură exercitarea atribuţiilor de serviciu în mod obiectiv şi cu imparţialitate; 
- asigură stabilitatea în cadrul Curţii de Conturi a personalului de specialitate specifică; 
- asigură înlăturarea discriminării din punct de vedere al remuneraţiei, care s-ar crea între 
nivelele ierarhice şi funcţiile deţinute de personalul de specialitate specific; 
- asigură păstrarea corelaţiei sistemului de salarizare a personalului de specialitate 
specific al Curţii de Conturi cu cel din domeniul magistraturii şi menţine echilibrul care a 
existat între cele două sisteme de salarizare. 

Domnia sa a subliniat în continuare faptul că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a 
decis, în şedinţa secţiilor unite din 07.05.2007, pentru o interpretare unitară în spiritul 
legii, faptul că personalul de specialitate specifică al Curţii de Conturi are dreptul la spor 
de vechime, admiţând totodată că sistemul de salarizare bazat pe indemnizaţia brută 
lunară nu exclude aplicarea anumitor sporuri (Minuta Deciziei nr.XXXVI). 

De asemenea Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, prin hotărârile 
date (nr.87/7.05.2007 şi nr.64/27.03.2007), a reţinut că sporul de vechime reprezintă un 
drept de natură personală care nu poate fi înlăturat întrucât s-ar crea discriminare între 
personalul bugetar salarizat pe bază de indemnizaţie unică şi restul personalului bugetar. 

Amendamentul propus a fost preluat de către domnii deputaţi Gheorghe Barbu, 
Stelian Duţu, Ioan Cindrea şi a fost acceptat cu unanimitate de voturi. 

Alte amendamente au fost formulate pentru respectarea exigenţelor normelor de 
tehnică legislativă. 

În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât aprobarea proiectului în forma 
propusă în raport, cu unanimitate de voturi. 
 

Referitor la iniţiativele legislative înscrise la punctele 2-7 pe ordinea de zi domnul 
preşedinte Gheorghe Barbu a informat membrii comisiei că subcomisia formată pentru 
dezbaterea asupra oportunităţii extinderii categoriilor de beneficiari ai acestor acte 
normative şi-a formult un punct de vedere în sensul respingerii acestor iniţiative.  



 11 

În urma dezbaterilor membrii comisiei au decis menţinerea soluţiilor de 
respingere a iniţiativelor legislative prezentată în rapoartele iniţiale asupra propunerilor 
legislative. 

În finalul şedinţei domnul preşedinte Gheorghe Barbu a supus atenţiei comisiei 
raportul asupra propunerii legislative privind pensia minimă garantată al cărei iniţiator 
este domnul deputat Kerekes Karolzy. 

Raportul comisiei cuprinzând amendamentele de tehnică legislativă formulate de 
către Consiliul legislativ şi de către Departamentul legislativ al Camerei Deputaţilor a fost 
acceptat de către membrii comisiei cu 6 voturi pentru şi 5 abţineri. 
 

Din numărul total al membrilor comisiei (19), în zilele de 4, 5 şi 6 iunie 2007  a 
absentat d-l deputat Voicu Mihai Alexandru (grup parlamentar PNL – ministru delegat) şi 
d-l deputat Mircea Coşea (independent). 

Au fost 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. Stelian Duţu 
8. Valentin Adrian Iliescu 
9. Gheorghe Adrian Miuţescu  
10. Samuel Valentin Boşneac 
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 

 
 
 
 
 
  Preşedinte,     Secretar, 
  Gheorghe Barbu     Kerekes Karoly 

   


