Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din 26, 27 şi 28 februarie 2008

În ziua de 26 februarie 2008, Comisia pentru muncă şi protecţie
socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 14.00 – 18.30, având
următoarea ordine de zi:
1.

Proiect de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.57 din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal - PLx 39/2008 (avizare)

2.

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării
judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene - PLx 46/2008
(avizare)

3.

Proiect de Lege pentru modificarea alin.3 al art.1 din Legea
nr.4/1953-Codul familiei - PLx 49/2008 (avizare)

4.

Propunere

legislativă

pentru

completarea

art.116

din

Legea

administraţiei publice locale nr.215/2001 - Plx 7/2008 (avizare)
5.

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea alin.(1) din
articolul unic din Legea nr. 449/2006 privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 46/2006 pentru modificarea art. 80 alin. (1)
şi (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte
drepturi de asigurări sociale - Plx 876/2007 (fond)

6.

Propunere legislativă privind reglementarea profesiei de psihoterapeut
- Plx 851/2007 (fond)
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7.

Propunere legislativă pentru modificarea legii nr.53 din 24/01/2003
Codul Muncii - Plx 841/2007 (fond)

8.

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 116/2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale
pentru Prestaţii Sociale - PLx 901/2007 (fond)

9.

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.16/2000
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al
Persoanelor Vârstnice, republicată - PLx 783/2007 (fond)

10. Propunere legislativă privind personalul Curţii Constituţionale - Plx
264/2007 (fond).
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Gheorghe
Barbu, preşedintele comisiei.
La dezbateri au participat ca invitaţi, din partea Ministerului Muncii,
Familiei şi Egalităţii de Şanse:


d-l Paul Păcuraru – Ministru



d-na Denisa Pătraşcu – Secretar de Stat



d-na Georgeta Bratu – director



d-l Dumitru Călinoiu – director



d-na Gabriela Mateescu – şef serviciu



d-na Georgeta Jugănaru – consilier



d-l senator Gheorghe David – iniţiator.
Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.57 din Legea

nr.571/2003 privind Codul fiscal - PLx 39/2008 a fost prezentat de către
domnul preşedinte Gheorghe Barbu.
În cursul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi
invitaţii.
În urma finalizării dezbaterilor, domnul deputat Kerekes Karoly a
propus avizarea negativă a proiectului de lege. Supusă la vot, propunerea
domnului deputat a fost acceptată cu 12 voturi pentru, un vot împotrivă şi
3 abţineri.
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Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului

nr.123/2007

privind

unele

măsuri

pentru

consolidarea

cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene - PLx 46/2008
a fost prezentat de către domnul preşedinte Gheorghe Barbu.
În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi
invitaţii.
În urma finalizării discuţiilor, domnul preşedinte Gheorghe Barbu
propune avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma prezentată de
Senat. Propunerea domnului deputat este acceptată cu unanimitate de
voturi.
Proiectul de Lege pentru modificarea alin.3 al art.1 din Legea
nr.4/1953 - Codul familiei - PLx 49/2008 a fost prezentat de domnul
preşedinte Gheorghe Barbu.
În cursul discuţiilor, au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi
invitaţii şi iniţiatorii. Astfel, domnul senator David Gheorghe, în calitate de
iniţiator, menţionează că susţine forma proiectului de lege, aşa cum a fost
adoptat de Senat.
Domnul deputat Mircea Coşea consideră că trebuie să luăm o
poziţie, având în vedere tradiţiile poporului român, dar trebuie să ţinem
cont şi faptul că în cadrul Comisiei Europene se doreşte modificarea
definiţiei familiei.
Domnul deputat Iuliu Furo propune avizarea favorabilă a proiectului
de lege în forma adoptată de Senat. Propunerea domnului deputat este
supusă votului şi este acceptată cu 16 voturi pentru şi o abţinere.
Propunerea

legislativă

pentru

completarea

art.116

din

Legea

administraţiei publice locale nr.215/2001 - Plx 7/2008 este prezentată de
domnul preşedinte Gheorghe Barbu.
În cadrul discuţiilor au luat cuvântul membrii comisiei, iar domnul
deputat Iuliu Furo a propus avizarea favorabilă a iniţiativei legislative.
Propunerea domnului deputat a fost supusă votului, fiind acceptată cu
unanimitate de voturi.
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Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 116/2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei
Naţionale pentru Prestaţii Sociale - PLx 901/2007 a fost prezentat de către
domnul Paul Păcuraru, ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse.
Domnia sa menţionează că prin această ordonanţă de urgenţă se
crează cadrul legal privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale
pentru Prestaţii Sociale, organ de specialitate al administraţiei publice
centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii,
Familiei şi Egalităţii de Şanse.
În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi
invitaţii. Au fost propuse amendamente, însuşite de membrii comisiei.
În

finalul

dezbaterilor,

proiectul

de

lege,

cu

amendamentele

acceptate în timpul discuţiilor, a fost supus votului şi a fost acceptat cu 15
voturi pentru şi o abţinere, în forma propusă în raportul comisiei.
Proiectul

de

Lege

pentru

modificarea

şi

completarea

Legii

nr.16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului
Naţional al Persoanelor Vârstnice, republicată - PLx 783/2007 a fost
prezentat de către doamna Adriana Breazu, expert în cadrul comisiei.
În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi
invitaţii. Au fost propuse amendamente, însuşite de membrii comisiei.
În

finalul

dezbaterilor,

proiectul

de

lege,

cu

amendamentele

acceptate în timpul discuţiilor, a fost supus votului şi a fost acceptat cu 14
voturi pentru şi 2 abţineri, în forma propusă în raportul comisiei.
Legea privind personalul Curţii Constituţionale - Plx 264/2007 a fost
prezentată

de

domnul

preşedinte

Gheorghe

Barbu.

Domnia

sa

menţionează că am fost sesizaţi cu reexaminarea Legii privind personalul
Curţii Constituţionale, cerere formulată de Preşedintele României în
temeiul art.77 alin.(2) din Constituţia României, alături de Comisia
juridică, de disciplină şi imunităţi.
În şedinţa comună din data de 19 februarie 2008 s-a hotărât
amânarea dezbaterilor asupra reexaminării Legii privind personalul Curţii
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Constituţionale şi solicitarea Biroului Permanent de a aproba prelungirea
termenului de depunere al raportului.
Domnul preşedinte Gheorghe Barbu propune rediscutarea cererii de
reexaminare a legii mai sus menţionate, întrucât nu am fost consultaţi în
vederea formulării unei adrese către Biroul Permanent prin care cele două
comisii solicită prelungirea termenului de depunere a raportului, precum şi
stabilirea unui termen pentru reluarea dezbaterilor. Propunerea este
acceptată cu unanimitate de voturi, având în vedere şi depăşirea
termenului pentru depunerea raportului comun.
În cursul discuţiilor, membrii comisiei au propus aprobarea cererii de
reexaminare şi eliminarea art.26 şi 27, din următoarele considerente:
1.

Prin art.26 şi 27 din Legea privind personalul Curţii Constituţionale
se modifică şi se completează un act normativ distinct, cu alt obiect
de

reglementare,

respectiv

Legea

nr.7/2006

privind

statutul

funcţionarului public parlamentar. Întrucât obiectul legii îl reprezintă
stabilirea statutului personalului Curţii Constituţionale, introducerea
acestor texte exced obiectul de reglementare al legii trimise spre
reexaminare şi propunem eliminarea acestora.
2.

De asemenea, având în vedere prevederile art.73 alin.(3) lit.j) şi p)
din Constituţia României, ale art.92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, precum şi cele ale art.88 alin.(7) pct.2 din
Regulamentul Senatului, s-a constatat că asupra dezbaterii şi
adoptării proiectelor de acte normative care au ca obiect statutul
funcţionarilor publici, implicit a funcţionarilor publici cu statute
speciale, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.

3.

În acelaşi timp, s-a subliniat nerespectarea procedurii prevăzută de
Constituţie la art.75 alin.(4) şi (5), în situaţia în care într-un proiect
de lege, pentru anumite prevederi, competenţa decizională aparţine
Senatului, iar pentru alte prevederi, competenţa decizională aparţine
Camerei Deputaţilor.
În urma finalizării discuţiilor, membrii comisiei au hotărât, cu

unanimitate de voturi, aprobarea cererii de reexaminare şi eliminarea
art.26 şi 27 din Legea privind statutul personalul Curţii Constituţionale.
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Celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi au fost amânate pentru
şedinţa următoare a comisiei.
Din numărul total al membrilor comisiei (18), în ziua de 26 februarie
2008 a absentat domnul deputat Mihai Alexandru Voicu (grup parlamentar
PNL) – ministru delegat.
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, Samuel Valentin Boşneac, Iuliu Ioan Furo,
Filonaş Chiş, Ioan Cindrea, Irinel Ioan Stativă, Gabriela Nedelcu, Dan
Constantin Mocănescu-Coloros, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea.
În ziua de 27 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 din şedinţa anterioară.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Gheorghe
Barbu, preşedintele comisiei.
La dezbateri au participat ca invitaţi, din partea Ministerului Muncii,
Familiei şi Egalităţii de Şanse:
La dezbateri participă ca invitaţi:


d-na Denisa Pătraşcu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi
Egalităţii de Şanse



d-na Georgeta Bratu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii
de Şanse



d-na Georgeta Jugănaru – consilier, Ministerul Muncii, Familiei şi
Egalităţii de Şanse



d-l senator Gheorghe David – iniţiator.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea alin.(1) din

articolul unic din Legea nr.449/2006 privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.46/2006 pentru modificarea art.80 alin.(1) şi (2)
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din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de
asigurări sociale - PLx 876/2007 a fost prezentată de către domnul
preşedinte Gheorghe Barbu.
Domnia sa precizează că, începând cu data de 1 ianuarie 2009,
potrivit prevederilor din Legea nr.250/2007, valoarea punctului de pensie
nu va putea fi mai mică de 45% din salariul mediu brut utilizat la
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Devansarea unei
astfel de prevederi, deja legiferată, conduce la modificarea prevederilor
bugetului asigurărilor sociale de stat, dar şi la apariţia paralelismului
legislativ.
Având în vedere aspectele prezentate, domnul preşedinte Gheorghe
Barbu propune respingerea iniţiativei legislative. Propunerea de respingere
este acceptată cu unanimitate de voturi.
Propunerea

legislativă

privind

reglementarea

profesiei

de

psihoterapeut - Plx 851/2007 a fost prezentată de către doamna Adriana
Breazu, expert în cadrul comisiei.
Domnul preşedinte Gheorghe Barbu a menţionat că propunerea
legislativă a fost trimisă pentru dezbatere pe fond şi întocmirea unui
raport comun Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru
sănătate şi familie.
Domnul deputat Kerekes Karoly a apreciat că iniţiativa legislativă nu
întruneşte toate elementele necesare unei reglementări la nivelul legii,
conturând doar, în linii generale, ceea ce ar trebui să însemne profesia de
psihoterapeut. De asemenea, precizează că lipsesc dispoziţii deosebit de
importante pentru delimitarea acestei profesii de altele înrudite ca
finalitate, precum cele cu privire la:
-

condiţiile necesare pentru a accede la profesia de psihoterapeut, atât în
ceea ce priveşte cetăţenia, cât şi în ceea ce priveşte studiile, în text
existând doar referiri la condiţiile formării psihoterapeutului;

-

formele de exercitare a profesiei – în cadrul unor cabinete individuale,
cabinete asociate, societăţi civile profesionale sau în temeiul unor
raporturi de muncă;

-

drepturile şi obligaţiile psihoterapeuţilor autorizaţi;
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-

circumstanţele care pot conduce la suspendarea şi încetarea dreptului
de liberă practică;

-

răspunderea disciplinară etc.
În completarea celor spuse de domnul deputat Kerekes Karoly,

domnul preşedinte Gheorghe Barbu a arătat că unele dintre dispoziţii nu
sunt redactate într-un limbaj şi stil juridic specific normativ, concis, clar şi
precis, care să excludă orice echivoc, aşa cum prevede art.34 din Legea
nr.24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Totodată, instituirea condiţiei de vârstă pentru începerea formării de
specialitate în psihoterapie, respectiv pentru atestarea ca psihoterapeut,
este nejustificată şi discriminatorie, obţinerea diplomei de licenţă şi
urmarea cursurilor de formare fiind suficiente.
Domnul deputat Ioan Cindrea a concluzionat că pentru evitarea unor
lacune legislative, dar şi a paralelismului legislativ, se impune ca soluţiile
preconizate să acopere întreaga problematică a relaţiilor sociale ce
reprezintă obiectul de reglementare al iniţiativei legislative, pentru acest
motiv fiind necesară reanalizarea şi completarea textului.
Având în vedere aspectele sesizate de membrii comisiei, domnul
preşedinte Gheorghe Barbu a propus respingerea iniţiativei legislative.
Propunerea de respingere a fost acceptată cu 15 voturi pentru şi o
abţinere, urmând ca întocmirea raportului comun să se realizeaze după
finalizarea dezbaterilor şi în cadrul Comisiei pentru sănătate şi familie.
Propunerea legislativă pentru modificarea legii nr.53 din 24/01/2003
Codul Muncii - Plx 841/2007 a fost prezentată de către domnul senator
David Gheorghe, în calitate de iniţiator.
Domnia sa a arătat că după Crăciun şi Sfintele Paşti, în calendarul
sfintelor sărbători creştine din întreaga lume – ortodox, catolic, protestant,
neoprotestant - Rusaliilor sau Pogorârii Sfântului Duh i se acordă un loc de
aceeaşi importanţă în săvârşirea actului divin, între cele trei mari sărbători
ale creştinătăţii existând o relaţie organică de continuitate. De asemenea,
includerea în legislaţia în materie a celor două zile de Rusalii, ca zile
libere, a fost impusă şi în alte state şi consideră că este o prevedere la
care este necesar să ne aliniem.
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Domnul deputat Kerekes Karoly a propus trimiterea iniţiativei
legislative la Consiliul Economic şi Social, pentru ca această instituţie să-şi
exprime poziţia printr-un aviz. Supusă la vot, propunerea domnului
deputat a fost respinsă cu 3 voturi pentru, 12 voturi împotrivă şi o
abţinere.
Domnul preşedinte Gheorghe Barbu a propus adoptarea iniţiativei
legislative, cu amendamente de tehnică legislativă, sesizate şi de Consiliul
Legislativ în avizul său. Propunerea este acceptată cu 15 voturi pentru şi o
abţinere, iar amendamentele se regăsesc în raportul comisiei.
În ziua de 28 februarie 2008, lucrările Comisiei pentru muncă şi
protecţie socială s-au desfăşurat 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 3 – 6 martie 2008.
Din numărul total al membrilor comisiei (18), în zilele de 27 şi 28
februarie 2008 au absentat domnul deputat Mihai Alexandru Voicu (grup
parlamentar PNL) – ministru delegat şi domnul deputat Dumitru Gheorghe
Mircea Coşea (grup parlamentar PD-L) – delegaţie.
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, Samuel Valentin Boşneac, Iuliu Ioan Furo,
Filonaş Chiş, Ioan Cindrea, Irinel Ioan Stativă, Gabriela Nedelcu, Dan
Constantin Mocănescu-Coloros.
Preşedinte,

Secretar,

Gheorghe Barbu

Kerekes Karoly

Întocmit,
Lidia Vlădescu, consultant
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