Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ

PROCES VERBAL
al şedinţelor comisiei din zilele de 29 şi 30 ianuarie 2008

În zilele de 29 şi 30 ianuarie 2008, la lucrările comisiei sunt
prezenţi 16 deputaţi, lipsind domnii deputaţi Miuţescu Gheorghe Adrian şi
Voicu Mihai Alexandru (grup parlamentar PNL).
Sunt prezenţi următorii:
Gheorghe Barbu – preşedinte, Ion Mînzînă şi Marian Sârbu –
vicepreşedinţi, Pavel Todoran şi Kerekes Karoly – secretari, Ionela Pop
Bruchental, Stelian Duţu, Valentin Adrian Iliescu, Samuel Valentin
Boşneac, Iuliu Ioan Furo, Filonaş Chiş, Ioan Cindrea, Irinel Ioan Stativă,
Gabriela Nedelcu, Dan Constantin Mocănescu-Coloros, Dumitru Gheorghe
Mircea Coşea - membri.
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Gheorghe Barbu,
preşedintele comisiei.
Comisia aprobă, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi:
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.112/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.411/2004
privind fondurile de pensii administrate privat şi a Legii nr.204/2006
privind pensiile facultative - PLx 887/2007 (fond)
2. 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 - PLx 859/2007 (fond)
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3. Propunere legislativă privind Statutul Controlorului Civil de Trafic Aerian
din România - PLx 844/2007 (fond)
4. Propunere legislativă privind sistemul public de pensii pentru agricultori
- PLx 825/2007 (fond)
5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii
copilului, cu modificările şi completările ulterioare - PLx 846/2007
(fond).
În

deschiderea

lucrărilor,

domnul

preşedinte

Gheorghe

Barbu

menţionează că asupra proiectelor de pe ordinea de zi au loc doar
dezbateri generale, întrucât termenul de depunere al amendamentelor
este luna februarie.
Referitor la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.112/2007 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi a Legii
nr.204/2006

privind

pensiile

facultative

-

PLx

887/2007,

domnul

preşedinte Gheorghe Barbu apreciază că la dezbaterea pe articole trebuie
invitaţi iniţiatorii, întrucât Senatul a abrogat unele prevederi, care ar
trebui totuşi reglementate prin lege.
Domnul deputat Mircea Coşea apreciază că, pe fond, Legea
nr.411/2004 încalcă Legea concurenţei, întrucât instituie obligativitatea
atragerii de fonduri către un anumit sector - este o formă de atragere
forţată a capitalului.
Domnul preşedinte Gheorghe Barbu pune în discuţie tema garanţiilor
instituite prin lege şi prezintă un material despre garanţiile existente în
legislaţia altor state.
Domnul deputat Mircea Coşea consideră că această temă va trebui
discutată mai pe larg, eventual într-o şedinţă separată.
Domnul preşedinte Gheorghe Barbu consideră că se impun unele
amendamente şi menţionează că termenul de depunere al acestora este 6
februarie 2008, iar proiectul de lege va fi dezbătut pe articole după
această dată.
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Proiectul 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, este prezentat de
domnul preşedinte Gheorghe Barbu.
Domnia sa menţionează că principala modificare adusă Legii
nr.61/1993 se referă la preluarea de la toţi ordonatorii de credite a plăţii
alocaţiei de stat pentru copiii cu handicap, precum şi pentru cei înscrişi în
unităţile şcolare din subordinea altor organe ale administraţiei publice
centrale de specialitate, de către Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de
Şanse şi efectuarea plăţii alocaţiei prin Agenţia Naţională pentru Prestaţii
Sociale.
Propunerea legislativă privind Statutul Controlorului Civil de Trafic
Aerian din România - PLx 844/2007 este prezentată de către domnul
preşedinte Gheorghe Barbu.
Domnia sa precizează că propunerea legislativă a fost trimisă
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru industrii şi
servicii, pentru dezbatere pe fond şi întocmirea unui raport comun, având
ca termen de depunere a raportului data de 21 februarie 2008.
Domnul

deputat

Dan

Mocănescu

consideră

că

reglementarea

timpului de muncă, precum şi alte condiţii de muncă ce se acordă unei
categorii de salariaţi pot fi prevăzute în contractul colectiv de muncă la
nivel

de

ramură

şi

nu

într-un

statut

profesional,

cu

respectarea

Contractului colectiv de muncă unic la nivel naţional. De asemenea,
domnia sa precizează că în prezent, este aplicabil Contractul colectiv de
muncă unic la nivel naţional pe anii 2007-2010, care cuprinde drepturile şi
obligaţiile angajatorilor şi ale salariaţilor cu privire la condiţiile generale de
muncă prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi cele convenite în
procesul de negociere.
Domnul deputat Ioan Furo precizează că nu este de acord cu
instituirea pensiei de serviciu pentru anumite categorii socio-profesionale.
În plus, legislaţia specială care reglementează pensia de serviciu şi a
celei anticipate pentru anumite categorii profesionale, condiţionează
acordarea acesteia de îndeplinirea condiţiilor pentru obţinerea unei
categorii de pensii din sistemul public.
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Domnul preşedinte Gheorghe Barbu precizează faptul că la vârsta de
57 de ani nu sunt îndeplinite condiţiile de acordare a pensiei de serviciu,
iar la vârsta de 52 de ani nici o persoană nu poate beneficia de pensie
anticipată, atât în sistemul public, cât şi în legislaţia specială ce
reglementează pensia de serviciu.
Domnul deputat Mircea Coşea consideră că dezbaterea acestei
propuneri legislative şi eventuala aprobare ar crea discriminări faţă de alte
categorii şi precizează că nu este de acord cu promovarea ei.
Domnul preşedinte Gheorghe Barbu aminteşte faptul că azi sunt
doar dezbateri generale, iar discutarea pe articole va avea loc săptămâna
viitoare, după împlinirea termenului pentru depunerea unor eventuale
amendamente.
Propunerea legislativă privind sistemul public de pensii pentru
agricultori - PLx 825/2007 este prezentată de către domnul preşedinte
Gheorghe Barbu. Domnia sa precizează că obiectul de reglementare al
iniţiativei legislative vizează crearea unui cadru legislativ pentru un nou
sistem de pensii, respectiv cel al agricultorilor.
Domnul deputat Ioan Furo apreciază că dezbaterile generale şi pe
articole trebuie să aibă loc într-o şedinţă viitoare, la care să fie prezenţi şi
iniţiatorii.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
de urgenţă nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii
copilului, cu modificările şi completările ulterioare - PLx 846/2007 este
prezentată de către domnul preşedinte Gheorghe Barbu.
Domnia sa precizează că prin iniţiativa legislativă se propune
modificarea art.1, prin eliminarea referirii la perioada de 12 luni în care
părintele trebuie să realizeze venituri profesionale şi, ca o consecinţă,
eliminarea condiţiilor prevăzute la alin.(2). De asemenea, se propune
modificarea art.6, eliminând limitarea la primii 3 copii şi referirile la
gemeni sau tripleţi. Totodată, se propune corelarea tuturor prevederilor
din actul normativ cu modificările propuse anterior.
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Domnul deputat Dan Mocănescu consideră că ideea propusă nu este
de neglijat, însă nu ar trebui modificat acest act normativ, care este
acoperitor. Domnia sa face cunoscut faptul că la sfârşitul anului 2007 a
avut

loc

Conferinţa

Internaţională

pentru

Populaţie

şi

Dezvoltare

„Populaţia României – încotro?”, la care a participat, şi menţionează că
natalitatea scăzută este percepută ca fiind o problemă, în special prin
dezechilibrul pe care îl crează la nivelul piramidei vârstelor, dar şi fiindcă
duce la scăderea populaţiei. De asemenea, precizează că reacţiile cele mai
importante în legătură cu această problemă pot fi rezumate astfel:
-

creşterea natalităţii este de dorit, însă nu oricum. Este important ca
noii generaţii să îi fie asigurate condiţii de viaţă şi de dezvoltare
adecvate.

-

drepturile băneşti sunt un subiect controversat. Pe de o parte se
consideră că este necesară susţinerea familiilor cu copii, pe de altă
parte însă există teama ca aceste ajutoare să nu facă din naşterea
de copii o sursă de venituri.

-

unul din motivele pentru care cuplurile fac mai puţini copii este lipsa
unei locuinţe considerate adecvate.

-

serviciile de îngrijire a copilului trebuie dezvoltate, astfel încât
părinţii să poată reveni la muncă. În acest sens este necesară şi o
responsabilizare a angajatorilor.

-

este important ca naşterea unui copil să nu însemne pierderea
locului de muncă sau întreruperea carierei. Serviciile de îngrijire a
copilului sunt o soluţie pentru ca mamele să poată reveni mai
repede la muncă. Pe de altă parte, pentru ca părinţii să poată să
petreacă mai mult timp cu copiii lor, sunt recomandate moduri
alternative de lucru acolo unde specificul muncii o permite: muncă
de acasă, cu program de lucru flexibil, cu program de lucru parţial.
În finalul dezbaterilor, domnul preşedinte Gheorghe Barbu apreciază

că România se confruntă în momentul de faţă cu o scădere a populaţiei ca
urmare a unui spor natural şi migratoriu negativ. De asemenea,
precizează că fertilitatea aflată la un nivel inferior ratei de înlocuire,
precum şi migraţia forţei de muncă tinere, generează o criză a forţei de
muncă, precum şi dezechilibre ce tind să se accentueze în raportul dintre
populaţia activă şi cea pensionată şi, ca o concluzie, consideră că ar trebui
5/6

luate măsuri pe termen lung în vederea sporirii natalităţii şi rezolvarea
crizei forţei de muncă.

Preşedinte,

Secretar,

Gheorghe Barbu

Kerekes Karoly

Întocmit,
Lidia Vlădescu, consultant
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