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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 12, 13 şi 14 februarie 2008 

 

 

În ziua de 12 februarie 2008, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 14.00 – 18.00, având 

următoarea ordine de zi: 

1. PLx 10/2008 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.117/2007 pentru modificarea alin.(19) al 

art.53 din Legea nr.32/2000 privind activitatea de asigurare şi 

supravegherea asigurărilor (avizare) 

2. Plx 886/2007 - Propunere legislativă pentru protecţia educaţională 

specială a minorilor a căror părinţi se află la muncă în străinătate 

(avizare) 

3. Plx 900/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii 

128/1997 a Statutului personalului didactic, cu modificările şi 

completările ulterioare (avizare) 

4. Plx 784/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru 

activitatea de liber - profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi 

din România (fond) 

5. Plx 785/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului României nr.10/2007 din 

31/01/2007 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.80 din 

01/02/2000, privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 
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personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază 

pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului 

salarizat potrivit anexelor II şi III la Legea nr.154/1998 privind 

sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a 

indemnizaţiilor pentru persoanele care ocupă funcţii de demnitate 

publică (fond) 

6. Plx 786/2007 - Propunere legislativă privind modificarea şi 

completarea Legii nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar 

pentru soţul supravieţuitor (fond) 

7. PLx 859/2007 - Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.97/2007 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii (fond) 

8. Plx 807/2007 - Propunere legislativă pentru completarea art.126 din 

Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 

asigurări sociale (fond) 

9. Plx 808/2007 - Propunere legislativă privind pensiile de stat şi alte 

drepturi de asigurări sociale ale lucrătorilor din industria minieră 

(fond) 

10. PLx 870/2007 - Proiect de Lege pentru abrogarea lit.b) a art.3 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.118/1999 privind înfiinţarea şi 

utilizarea Fondului naţional de solidaritate (fond). 

 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Marian Sârbu, 

vicepreşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

1. d-na Theodora Bertzi – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Egalităţii de Şanse 

2. d-na Mihaela Grecu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de 

Şanse 

3. d-na Mariana Câmpeanu – Preşedinte, Casa Naţională de Pensii şi Alte 

Drepturi de Asigurări Sociale  

4. d-na Filofteia Dumitrescu – consilier, Ministerul Culturii şi Cultelor. 
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Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.117/2007 pentru modificarea alin.(19) al art.53 din Legea 

nr.32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor - 

PLx 10/2008, a fost prezentat de către doamna Lidia Vlădescu, consultant 

în cadrul comisiei, care a menţionat că obiectul de reglementare îl 

reprezintă modificarea Legii nr.32/2000 privind activitatea de asigurare şi 

supravegherea asigurărilor, în scopul armonizării legislaţiei din domeniul 

asigurărilor cu reglementările din domeniul administrării fondurilor de 

pensii administrate privat, pentru crearea unui cadru unitar de 

reglementare şi supraveghere a entităţilor care acţionează în aceste 

sectoare. 

Domnul vicepreşedinte Marian Sârbu a precizat că Senatul a adoptat 

această ordonanţă de urgenţă cu amendamente, iar comisia sesizată cu 

dezbaterea în fond a proiectului de lege este Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci.  

Domnia sa a propus avizarea favorabilă a proiectului de lege în 

forma prezentată de Senat. Supusă la vot, propunerea de acordare a unui 

aviz favorabil a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 
 Propunerea legislativă pentru protecţia educaţională specială a 

minorilor a căror părinţi se află la muncă în străinătate - PLx 886/2007, a 

fost prezentată de către doamna Lidia Vlădescu, care a menţionat că 

obiectul de reglementare îl reprezintă introducerea unor măsuri active de 

protecţie a minorilor ai căror părinţi nu se află alături de aceştia pe 

perioade îndelungate, din cauza deplasării la muncă în străinătate.  

 Doamna Secretar de Stat Theodora Bertzi a precizat că este 

necesară corelarea măsurilor preconizate în propunerea legislativă cu 

măsurile reglementate în Ordinul secretarului de stat al Autorităţii 

Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului nr.219/2006 privind 

activităţile de identificare, intervenţie şi monitorizare a copiilor care sunt 

lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se află la muncă în 

străinătate, astfel încât soluţiile legislative alese să nu vină în coliziune cu 

cele în vigoare şi să se evite suprapunerea de competenţe. 
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 Având în vedere aspectele sesizate, domnul vicepreşedinte Marian 

Sârbu a propus acordarea unui aviz negativ. Supusă la vot, propunerea de 

avizare negativă a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 128/1997 a 

Statutului personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare - 

PLx 900/2007, a fost prezentată de către doamna Lidia Vlădescu, care a 

precizat că obiectul de reglementare îl constituie completarea art.104 din 

Legea nr.128/1997 a Statutului personalului didactic, cu modificările şi 

completările ulterioare, cu un nou alineat, alin.(5), cu scopul de a 

beneficia de drepturile consacrate de lege şi personalul didactic de predare 

şi personalul didactic auxiliar titular din mediul rural, care predă în Palate 

şi Cluburile Copiilor. 

 Domnul deputat Adrian Miuţescu a precizat că art.104 din Legea 

nr.128/1997 are caracter general şi se referă la toate cadrele didactice din 

unităţile de învăţământ de stat, şi nu la o anumită categorie. În această 

situaţie, domnia sa a menţionat că nu este necesară introducerea unui 

nou alineat la art.104 deoarece categoria de personal didactic avută în 

vedere de iniţiatori este şi în prezent beneficiara tuturor drepturilor 

salariale prevăzute în forma actuală a legii. 

 Domnul vicepreşedinte Marian Sârbu a apreciat că aplicarea 

prevederilor legale este deficitară şi reglementarea suplimentară în textul 

legii nu crează un paralelism legislativ, ci doar clarifică unele aspecte. Ca 

atare, domnia sa a propus acordarea unui aviz favorabil, cu însuşirea 

observaţiilor de tehnică legislativă menţionate în avizul Consiliului 

Legislativ. Propunerea de avizare favorabilă a fost acceptată cu majoritate 

de voturi (o abţinere).  

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber - 

profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România - PLx 

784/2007, a fost prezentată de către doamna Monica Rallu Curta, expert 

în cadrul comisiei. 

 În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 

invitaţii.  
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 Având în vedere aspectele sesizate de participanţii la dezbateri, 

domnul vicepreşedinte Marian Sârbu a supus votului soluţia adoptată de 

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, care a fost 

sesizată cu dezbaterea pe fond a acestei propuneri legislative alături de 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială, respectiv respingerea iniţiativei 

legislative. Propunerea de respingere a fost acceptată cu unanimitate de 

voturi. Motivele respingerii se regăsesc în raportul comun. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului României nr.10/2007 din 31/01/2007 publicată în Monitorul 

Oficial, Partea I nr.80 din 01/02/2000, privind creşterile salariale ce se vor 

acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor 

de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului 

salarizat potrivit anexelor II şi III la Legea nr.154/1998 privind sistemul 

de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor 

pentru persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică - PLx 

785/2007, a fost prezentată de către doamna Elena Mesaroş, consilier în 

cadrul comisiei.  

 În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 

invitaţii.  

 Având în vedere aspectele sesizate de către vorbitori, domnul 

vicepreşedinte Marian Sârbu a propus respingerea iniţiativei legislative. 

Soluţia a fost acceptată cu 15 voturi pentru şi o abţinere. Motivele 

respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 

nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul 

supravieţuitor - PLx 786/2007 a fost prezentată de doamna Sorina Szabo, 

expert în cadrul comisiei.  

 În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 

invitaţii.  

 Având în vedere aspectele sesizate de către participanţii la 

dezbateri, domnul vicepreşedinte Marian Sârbu a propus respingerea 
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iniţiativei legislative. Propunerea de respingere a fost acceptată cu 

unanimitate de voturi, iar motivele se regăsesc în raportul comisiei. 

 

Propunerea legislativă privind pensiile de stat şi alte drepturi de 

asigurări sociale ale lucrătorilor din industria minieră - PLx 808/2007, a 

fost prezentată de către doamna consilier Elena Anghel. Domnia sa a 

precizat că propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea 

unui sistem de pensii profesionale (ocupaţionale) pentru lucrătorii din industria 

minieră. 

 În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 

invitaţii.  

 Având în vedere aspectele sesizate de către participanţii la 

dezbateri, domnul vicepreşedinte Marian Sârbu a propus respingerea 

iniţiativei legislative. Propunerea de respingere a fost acceptată cu 15 

voturi pentru şi o abţinere, iar motivele se regăsesc în raportul comisiei. 

 

 Celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi au fost amânate pentru 

şedinţa următoare a comisiei. 

 

În ziua de 13 februarie 2008, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 9.00-16.00, având pe ordinea 

de zi proiectele amânate în şedinţa anterioară. 

 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Marian Sârbu, 

vicepreşedinte al comisiei. 

 

 La dezbateri au participat ca invitaţi, din partea Ministerului Muncii, 

Familiei şi Egalităţii de Şanse: 

- doamna Theodora Bertzi - Secretar de Stat  

- doamna Georgeta Bratu – director. 

 

 Lucrările comisiei au început cu dezbaterea proiectului de Lege 

privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2007 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat 

pentru copii - PLx 859/2007, care a fost prezentat de către doamna 
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Adriana Breazu, expert în cadrul comisiei. Domnia sa a precizat că obiectul 

de reglementare al proiectului de lege îl constituie respingerea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.97/2007 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii. 

 În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 

invitaţii şi au fost formulate amendamente. Supuse la vot, aceste 

amendamente au fost acceptate cu unanimitate de voturi şi se regăsesc în 

raportul comisiei. 

 

Propunerea legislativă pentru completarea art.126 din Legea 

19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 

sociale - PLx 807/2007, a fost prezentată de către doamna Elena Anghel, 

consilier în cadrul comisiei.  

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 

invitaţii. 

În urma aspectelor sesizate de vorbitori, domnul vicepreşedinte 

Marian Sârbu a propus respingerea iniţiativei legislative. Propunerea de 

respingere a fost acceptată cu 14 voturi pentru şi 2 abţineri, iar motivele 

se regăsesc în raportul comisiei. 

 

 Proiectul de Lege pentru abrogarea lit.b) a art.3 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului 

naţional de solidaritate - PLx 870/2007 a fost prezentat de către doamna 

Sorina Szabo, expert în cadrul comisiei. Domnia sa a precizat că obiectul 

de reglementare îl constituie abrogarea dispoziţiilor art.3 lit.b) din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului 

naţional de solidaritate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr.366/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 

invitaţii. 

 Având în vedere cele prezentate de către participanţii la discuţii, 

domnul vicepreşedinte Marian Sârbu a propus aprobarea ordonanţei de 

urgenţă în forma prezentată. Propunerea a fost acceptată cu unanimitate 

de voturi. 
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În ziua de 14 februarie 2008, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 9.00 – 12.00, având pe 

ordinea de zi studiu individual asupra proiectelor de acte normative aflate 

pe agenda de lucru a comisiei din săptămâna 18 - 21 februarie 2008. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (18), în zilele de 12, 13 şi 

14 februarie 2008 au absentat domnul deputat Boşneac Samuel Valentin 

şi domnul deputat Voicu Mihai Alexandru (grup parlamentar PNL). 

Au fost prezenţi următorii:  

Gheorghe Barbu – preşedinte, Ion Mînzînă – vicepreşedinte, Marian 

Sârbu – vicepreşedinte, Pavel Todoran – secretar, Kerekes Karoly – 

secretar, Ionela Pop Bruchental, Stelian Duţu, Valentin Adrian Iliescu, 

Gheorghe Adrian Miuţescu, Iuliu Ioan Furo, Filonaş Chiş, Ioan Cindrea, 

Irinel Ioan Stativă, Gabriela Nedelcu, Dan Constantin Mocănescu-Coloros, 

Dumitru Gheorghe Mircea Coşea.  

 

  Vicepreşedinte,    Secretar, 

Marian Sârbu     Kerekes Karoly 

 

 

 

 

Întocmit, 
Lidia Vlădescu, consultant 
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