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Parlamentul  României 

Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 

 

 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele 2, 3, 4 şi 5 iulie 2007 

 

 

În zilele de 2, 3, 4 şi 5 iulie 2007, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 10 – 12, având următoarea ordine 
de zi: 

1. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea art.101 din 
Legea nr.128/1997 privind statutul personalului didactic – P.L.X 
445/2007 - avizare 

2. Propunere legislativă privind Statutul personalului aeronautic tehnic 
din aviaţia civilă din România – P.L.X 448/2007 - avizare 

3. Propunere legislativă privind maximizarea ratei de absorbţie a 
Fondurilor Externe destinate României – P.l.x 466/2007 - avizare 

4. Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii nr.76/2002 
privind sistemul asigurării serviciilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare – 
P.L.X 439/2007 – fond - dezbateri generale 

5. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 
muncă – P.L.X 450/2007 – fond - dezbateri generale 

 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Gheorghe Barbu, 

preşedintele comisiei. 
 
Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea art.101 din 

Legea nr.128/1997 privind statutul personalului didactic a fost trimisă 
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială pentru dezbatere şi avizare. 

Domnul preşedinte Gheorghe Barbu a informat membrii comisiei că 
este vorba de o iniţiativă legislativă ce are ca obiect reglementarea dreptului 
de rezervare a catedrei pentru persoana care exercită funcţia de manager în 
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unităţile sanitare, dacă este cadru didactic titular, a dreptului de a continua să 
îndeplinească sarcini didactice şi de cercetare minime, cu remunerare 
corespunzătoare, pentru persoanele care ocupă funcţii publice, precum şi a 
interdicţiei pentru persoana respectivă de a ocupa funcţii de conducere în 
instituţiile de învăţământ superior unde are postul didactic. 

În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de 
voturi avizarea nefavorabilă a propunerii legislative întrucât introduce o 
discriminare între cadrele didactice din învăţământul superior şi cadrele 
didactice din învăţământul preuniversitar, observându-se caracterul limitativ 
în defavoarea celor din urmă. 

Propunerea legislativă privind Statutul personalului aeronautic tehnic 
din aviaţia civilă din România a fost dezbătută şi avizată nefavorabil ţinând 
seama de punctul de vedere negativ al Guvernului. 

Propunerea legislativă privind maximizarea ratei de absorbţie a 
Fondurilor Externe destinate României având ca obiect de reglementare 
unele măsuri luate în scopul stimulării specialiştilor în proiecte cu finanţare 
externă să lucreze în şi pentru administraţia publică a fost de asemenea 
avizată nefavorabil cu unanimitate de voturi din următoarele considerente: 

Din iniţiativa legislativă nu rezultă cine analizează oportunitatea 
proiectelor şi cine dispune plata stimulentelor când specialiştii şi proiectele 
aparţin altor instituţii publice sau sunt din afara acestui sistem, având în 
vedere şi fazele execuţiei bugetare:angajament, lichidare, ordonanţare, plată. 

 
Referitor la propunerile legislative înscrise la puncele 4 şi 5 pe ordinea 

de zi domnul preşedinte Gheorghe Barbu i-a informat pe membrii comisiei 
că vor avea loc doar dezbateri generale având în vedere faptul că termenul de 
depunere al rapoartelor este 18 septembrie 2007, iar termenul de depunere a 
amendamentelor este 11 septembrie 2007. 

În urma analizării obiectului de reglementare şi a soluţiilor propuse de 
către iniţiatori comisia a considerat de principiu că ele nu pot fi acceptate 
ţinând seama şi punctul de vedere negativ al Guvernului, precum şi de 
punctul de vedere al Consiliului Economic şi Social de asemenea negativ. 

În situaţia în care amendamentele depuse vor fi acceptate soluţia 
comisiei va fi tranşată prin vot într-o şedinţă ulterioară. 
 

Din numărul total al membrilor comisiei (18), în zilele de 2, 3, 4 şi 5 
iulie 2007  au 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  
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4. Pavel Todoran – secretar  
5. Kerekes Karoly – secretar  
Membri: 
6. Ionela Pop Bruchental  
7. Valentin Adrian Iliescu 
8. Adrian Miuţescu  
9. Samuel Valentin Boşneac 
10. Stelian Duţu 
11.  Iuliu Ioan Furo 
12.  Filonaş Chiş 
13.  Ioan Cindrea 
14. Irinel Ioan Stativă 
15.  Gabriela Nedelcu 
16.  Dan Constantin Mocănescu-Coloros 

 
 
 
 
 
  Preşedinte,     Secretar, 
  Gheorghe Barbu     Kerekes Karoly 

   


