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Parlamentul  României 

Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 

 

PROCES  VERBAL 

al şedinţelor comisiei din zilele de 12, 13, 14 şi 15 noiembrie 2007 

 

 

În zilele de 12, 13, 14 şi 15 noiembrie 2007 la lucrările comisiei sunt 

prezenţi 16 deputaţi, lipsind domnul deputat Dumitru Gheorghe Mircea 

Coşea (grup parlamentar PNL) – delegaţie şi domnul deputat Mihai 

Alexandru Voicu (grup parlamentar PNL) – ministru delegat. 

Conform prevederilor art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, în locul doamnei deputat Ionela Pop Bruchental 

(grup parlamentar PD) participă domnul deputat Alexandru Mocanu. 

Sunt prezenţi următorii:  

1. Gheorghe Barbu – preşedinte 

2. Ion Mînzînă – vicepreşedinte  

3. Marian Sârbu – vicepreşedinte  

4. Pavel Todoran – secretar  

5. Kerekes Karoly – secretar  

Membri: 

6. Stelian Duţu  

7. Valentin Adrian Iliescu 

8. Gheorghe Adrian Miuţescu  

9.  Samuel Valentin Boşneac 

10.  Iuliu Ioan Furo 

Administrator
comisie
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11.  Filonaş Chiş 

12.  Ioan Cindrea 

13.  Irinel Ioan Stativă 

14.  Gabriela Nedelcu 

15.  Dan Constantin Mocănescu-Coloros 

16.  Alexandru Mocanu. 

 

Lucrările şedinţei din 12 noiembrie 2007 sunt conduse de domnul 

deputat Gheorghe Barbu, preşedintele comisiei. 

Comisia aprobă, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 

1. Propunere legislativă de modificare a Legii nr.44(r1) din 01.07.1994 – 

Plx 618/2007 – fond  

2. Propunere legislativă privind acordarea unor tichete de masă familiilor 

sau persoanelor singure care au un venit mediu lunar pe membru de 

familie sub 500 lei – Plx 611/2007 – fond  

3. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare – 

Plx 619/2007 – fond  

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.37/2007 

privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de 

conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi 

utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora – Plx 722/2007 – 

fond  

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul 

României  – PLx 700/2007 – fond  

6. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.67/2007 privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între 
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bărbaţi şi femei în cadrul schemelor profesionale de securitate socială – 

PLx 698/2007 – fond  

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.44/1994 

privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi 

văduvelor de război (republicată) – Plx 146/2007 – fond  

8. Propunere legislativă privind modificarea Legii administraţiei publice 

locale nr.215/2001, republicată – Plx 733/2007 – avizare  

9. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.90/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale în domeniul asigurărilor 

sociale de sănătate şi reglementări în domeniul cheltuielilor de personal – 

PLx 734/2007 – avizare  

10. Proiect de Lege privind înfiinţarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe 

Tehnice din România, prin reorganizarea Asociaţiei "Academia de Ştiinţe 

Tehnice din România", care îşi încetează activitatea – PLx 711/2007 – 

avizare. 

 

Lucrările comisiei au început cu dezbaterea propunerii legislative 

privind modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată (Plx 733/2007), aflată la punctul 8 pe ordinea de zi, care este 

prezentată de domnul preşedinte Gheorghe Barbu.  

Domnia sa precizează că obiectul de reglementare îl constituie 

modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, în 

sensul diminuării numărului de persoane din cadrul cabinetului primarului, 

precum şi numirea şi eliberarea din funcţie a acestora cu informarea 

prealabilă a consiliului local. De asemenea, propunerea legislativă instituie 

prevederi noi referitoare la alegerea vicepreşedinţilor consiliilor judeţene pe 

toată durata mandatului, precum şi alegerea preşedintelui consiliului judeţean 
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prin vot universal, egal, direct secret şi liber exprimat, în condiţiile stabilite 

de legile care reglementează alegerile locale. 

Totodată, iniţiatorii propun introducerea unui articol nou, care prevede 

obligativitatea pentru administratorul public de a avea studii superioare 

economice sau administrative. 

Referitor la alegerea preşedintelui consiliului judeţean prin vot 

universal, egal, direct secret şi liber exprimat, domnul preşedinte Gheorghe 

Barbu precizează că modificările preconizate nu sunt în concordanţă cu 

prevederile art.121 şi 122 din Constituţie, articole ce precizează care sunt 

autorităţile administraţiei publice locale din România, respectiv consiliile 

locale şi primarii – în comune şi oraşe, respectiv consiliile judeţene – în 

judeţe. 

Domnia sa consideră că a se prevedea printr-o normă juridică de 

nivelul legii, alegerea prin vot a preşedintelui consiliului judeţean, ar 

însemna să i se confere acestuia, printr-o normă cu forţă juridică inferioară 

Constituţiei, calitatea de autoritate publică şi o legitimitate bazată pe votul 

electoratului, legitimitate pe care nu o pot avea decât acele autorităţi publice 

anume prevăzute de Constituţie. Or, legiuitorul constituant nu a avut în 

vedere o asemenea ipoteză pentru preşedintele consiliului judeţean, la care 

textele Constituţiei nici nu se referă. 

Domnul deputat Stelian Duţu consideră că pentru administratorul 

public nu trebuie limitată specializarea studiilor. 

Ţinând cont de aspectele sesizate, domnul preşedinte Gheorghe Barbu 

propune acordarea unui aviz negativ. Propunerea este acceptată cu 15 voturi 

pentru şi o abţinere. 
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Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.90/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale în domeniul 

asigurărilor sociale de sănătate şi reglementări în domeniul cheltuielilor de 

personal (PLx 734/2007), aflat la punctul 9 pe ordinea de zi, este prezentat 

de domnul preşedinte Gheorghe Barbu. 

Domnia sa precizează că soluţia preconizată vizează prorogarea până 

la data de 1 ianuarie 2009 a prevederilor art.259 alin.(3) şi art.260 alin.(1) 

lit.a) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 

modificările şi completările ulterioare, referitoare la plata contribuţiei pentru 

veniturile din pensii aflate sub limita sumei neimpozabile din pensii 

prevăzute de Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare.  

De asemenea, pentru diminuarea efortului bugetar în anul 2008, se 

propune suspendarea acordării de tichete de masă pentru personalul salariat 

în cadrul instituţiilor publice centrale şi locale, indiferent de sistemul de 

finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri 

proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, cu excepţia instituţiilor 

finanţate integral din venituri proprii. 

Domnul preşedinte Gheorghe Barbu propune acordarea unui aviz 

favorabil, propunere care este acceptată cu unanimitate de voturi. 

 Celelelalte proiecte aflate pe ordinea de zi au fost amânate pentru 

şedinţa următoare. 

 

Lucrările şedinţei din 13 noiembrie 2007 sunt conduse de domnul 

deputat Gheorghe Barbu, preşedintele comisiei. 

 Pe ordinea de zi a comisiei se află proiectele amânate din şedinţa 

anterioară. 
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La dezbateri participă ca invitaţi:  

1. d-na Georgeta Bratu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii 

de Şanse 

2. d-na Cecilia Sebe – şef serviciu, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii 

de Şanse 

3. d-l Ion Gogoescu – şef serviciu, Ministerul Economiei şi Finanţelor 

4. d-na Camelia Şerban – director adjunct, Ministerul Transporturilor 

5. d-l Florin Tărăşilă – consilier, Ministerul Transporturilor. 

 

Lucrările au început cu dezbaterea propunerii legislative privind 

acordarea unor tichete de masă familiilor sau persoanelor singure care au un 

venit mediu lunar pe membru de familie sub 500 lei (Plx 611/2007), care este 

prezentată de către doamna Sorina Szabo, expert în cadrul comisiei. Domnia 

sa precizează că obiectul de reglementare îl reprezintă acordarea de tichete 

de masă persoanelor singure şi familiilor care au venitul mediu lunar sub 500 

de lei, corespunzător numărului de zile din fiecare lună. De asemenea, 

precizează că au fost învestite cu dezbaterea pe fond a acestei propuneri 

legislative Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru 

buget, finanţe şi bănci. 

Domnul preşedinte Gheorghe Barbu apreciază că măsura stabilită 

îmbracă forma de ajutor social, iar în prezent problema ajutoarelor sociale 

este reglementată prin Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare, potrivit căreia familiile şi persoanele 

singure, cetăţeni români, au dreptul la un venit minim garantat, ca formă de 

asistenţă socială, acordat lunar în condiţiile legii.  

De asemenea, domnia sa precizează că, potrivit Legii nr.208/1997 

privind cantinele de ajutor social, există posibilitatea de a presta servicii 
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sociale gratuite sau contra cost persoanelor aflate în situaţii economico-

sociale sau medicale deosebite. 

Domnul deputat Marian Sârbu precizează că în prezent există şi 

funcţionează deja un sistem de acordare de tichete de masă pentru salariaţi, 

sistem a cărui formă de organizare şi funcţionare este reglementată prin 

Legea nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Domnul preşedinte Gheorghe Barbu precizează că iniţierea unui act 

normativ cu acelaşi subiect contravine prevederilor art.15 din Legea 

nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care 

prevede că în procesul de legiferare este interzisă instituirea aceloraşi 

reglementări în două sau mai multe acte normative.  

Având în vedere aceste aspecte, domnul deputat Kerekes Karoly 

propune respingerea iniţiativei legislative. Propunerea este acceptată cu 14 

voturi pentru şi 2 abţineri. Raportul comun se va întocmi după finalizarea 

dezbaterilor asupra propunerii legislative şi la Comisia pentru buget, finanţe 

şi bănci. 

 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.37/2007 

privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de 

conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi 

utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora (Plx 722/2007) a fost 

prezentat de către doamna Elena Mesaroş, consilier în cadrul comisiei. 

Domnia sa precizează că obiectul de reglementare îl constituie stabilirea 

cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi 

perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de 

înregistrare a activităţii acestora, care fac obiectul Regulamentului 
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Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr.561/2006 de armonizare a 

anumitor dispoziţii din domeniul social privind transportul rutier şi 

amendare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr.3821/85 şi 

Regulamentului Consiliului (CE) nr.2135/98 şi abrogare a Regulamentului 

Consiliului (CEE) nr.3820/85. 

Domnul preşedinte Gheorghe Barbu precizează că prin acest act 

normativ se elimină paralelismele dintre legislaţia naţională şi cea 

comunitară, menţinându-se totodată cadrul de implementare. De asemenea, a 

fost reformulat sistemul sancţionator pentru a da un plus de eficienţă 

activităţii de control. Însă principala schimbare preconizată este o 

îmbunătăţire şi uşurare a aplicării legislaţiei, un plus de claritate şi coerenţă a 

asistemului normativ în domeniu. 

Domnia sa dă cuvântul domnului Florin Tărăşilă, consilier în cadrul 

Ministerului Transporturilor.  

Domnul consilier Florin Tărăşilă menţionează că la nivelul Uniunii 

Europene există încă din anul 1985 două regulamente ce reglementează 

timpul de lucru al conducătorilor auto. De asemenea, aceleaşi reguli au fost 

implementate la nivel continental prin Acordul AETR. Scopul principal al 

acestor reguli a fost acela de a îmbunătăţi siguranţa rutieră şi de a reduce 

numărul de accidente în care sunt implicaţi şoferi profesionişti, datorate 

oboselii la volan, precum şi acela de a creşte nivelul de protecţie socială al 

şoferilor. 

În anul 2002 a fost promovat şi un act normativ naţional (Ordonanţa 

Guvernului nr.17/2002) care a extins aplicabilitatea regulilor privind timpul 

de lucru al conducătorilor auto şi la operaţiunile de transport naţionale (până 

la acel moment erau supuse acestor reguli doar operaţiunile care făceau 

obiectul AETR, mai precis operaţiunile de transport internaţional între statele 

semnatare ale acordului). 
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Dat fiind noul statut de Stat Membru al României, odată cu data de 1 

ianuarie 2007, regulamentele comunitare au devenit obligatorii şi direct 

aplicabile. Astfel, proiectul transpune parţial prevederile Directivei 

2006/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 martie 2006 

privind condiţiile minime pentru punerea în aplicare a regulamentelor 

(CEE) nr.3820/85 şi (CEE) nr.3821/85 ale Consiliului privind legislaţia 

socială socială referitoare la activităţile de transport rutier şi de abrogare a 

Directivei 88/599/CEE a Consiliului. 

Transpunerea totală a directivei menţionate se va realiza prin 

adoptarea normelor detaliate privind activitatea de control, prin care se va 

introduce şi un sistem de evaluare a întreprinderilor şi operatorilor de 

transport în ceea ce priveşte respectarea regulilor privind perioadele de 

conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto, în funcţie 

de numărul şi gravitatea contravenţiilor constatate. 

Domnul deputat Kerekes Karoly, secretar al comisiei, consideră că nu 

prea avem ce discuta pe marginea textului, având în vedere că ne raliem la 

directivele comunitare. 

În continuarea discuţiilor, domnul preşedinte Gheorghe Barbu se 

referă la faptul că acest proiect de lege este foarte tehnic şi nu ştie de ce a 

ajuns pe fond la comisia noastră deoarece toate proiectele cu acelaşi obiect 

de reglementare de până acum, inclusiv textul de bază, respectiv Ordonanţa 

Guvernului nr.17/2002, au fost trimise pentru dezbatere pe fond la Comisia 

pentru industrie şi servicii, care este sesizată doar cu avizarea prezentului 

proiect. 

Doamna consilier Elena Mesaroş precizează că această comisie 

dezbate proiectul de lege în şedinţa de azi.  

Domnul Gheorghe Barbu consideră că ar trebui să aşteptăm avizul de 

la Comisia pentru industrii şi servicii, deşi termenul pentru depunerea 
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amendamentelor a expirat pe data de 6 noiembrie. În consecinţă, finalizarea 

proiectului se amână până la finalul şedinţei de azi. 

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare (Plx 

619/2007) este prezentată de către doamna Sorina Szabo, expert în cadrul 

comisiei. Domnia sa precizează că au fost învestite cu dezbaterea pe fond a 

acestei propuneri legislative Comisia pentru sănătate şi familie şi Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială. 

Domnul preşedinte Gheorghe Barbu consideră că soluţia legislativă 

preconizată, respectiv abrogarea obligativităţii plăţii contribuţiei de asigurări 

sociale de sănătate în cotă de 6,5% aplicată asupra veniturilor realizate din 

pensii care depăşesc limita supusă impozitul pe venit, ar conduce la 

diminuarea pachetului de servicii care se acordă asiguraţilor în mod echitabil 

şi nediscriminatoriu. 

De asemenea, domnia sa precizează că, potrivit prevederilor art.213 

alin.(2) lit.h) din Legea nr.95/2006, pensionarii, pentru veniturile din pensii 

până la limita supusă impozitului pe venit, beneficiază de asigurare cu plata 

contribuţiei din alte surse, respectiv bugetul de stat. Însă prin Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului 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, Legea nr.95/2006 a fost modificată şi 

completată, în sensul prorogării termenului de intrare în vigoare a 

dispoziţiilor cu privire la plata contribuţiei pentru veniturile din pensii până 

la limita supusă impozitului pe venit, pentru data de 1 ianuarie 2008, iar prin 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.90/2007 privind unele măsuri 

financiar-fiscale în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi 

reglementări în domeniul cheltuielilor de personal acelaşi termen a fost 

prorogat pentru data de 1 ianuarie 2009. 
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Având în vedere aceste aspecte, domnul preşedinte Gheorghe Barbu 

propune respingerea iniţiativei legislative, propunere acceptată cu 15 voturi 

pentru şi o abţinere. Raportul comun se va întocmi după finalizarea 

dezbaterilor asupra propunerii legislative şi la Comisia pentru sănătate şi 

familie.  

 

Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.67/2007 privind aplicarea principiului egalităţii de tratament 

între bărbaţi şi femei în cadrul schemelor profesionale de securitate socială 

(PLx 698/2007) este prezentat de către doamna Elena Mesaroş, consilier în 

cadrul comisiei. Domnia sa precizează că proiectul de lege are ca obiect de 

reglementare crearea cadrului legal pentru aplicarea principiului egalităţii de 

tratament între femei şi bărbaţi în cadrul schemelor profesionale de securitate 

socială, urmărindu-se înlăturarea oricărei discriminări directe sau indirecte 

pe criteriul de sex, inclusiv în ceea ce priveşte vârsta de pensionare pentru 

bărbaţi şi femei, stagiile de cotizare, vechimea în muncă şi în serviciu, 

formulele de calcul sau de stabilire a pensiei. 

Domnul preşedinte Gheorghe Barbu precizează că ordonanţa de 

urgenţă trebuie adoptată, pentru respectarea angajamentelor luate de ţara 

noastră întrucât, conform legislaţiei comunitare, România – ca stat membru 

al Uniunii Europene – are obligaţia de a transpune în totalitate acquis-ul 

comunitar începând cu data aderării, respectiv 1 ianuarie 2007. De asemenea, 

este necesară aprobarea ordonanţei de urgenţă întrucât ea transpune Directiva 

86/378/CEE, modificată prin Directiva 96/97/CE, evitându-se astfel 

declanşarea procedurii de infrigement.  

Domnul preşedinte Gheorghe Barbu menţionează că avizele Comisiei 

pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale şi 

Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi sunt nefavorabile 
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proiectului adoptat de Senat, respectiv respingerea ordonanţei de urgenţă. De 

asemenea, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât acordarea 

unui aviz favorabil, cu amendamente, prin care se propune modificarea 

titlului legii şi a articolului unic, din lege pentru respingere în lege pentru 

aprobare a ordonanţei de urgenţă. 

Având în vedere aceste aspecte, domnia sa supune votului forma 

adoptată de Senat. Cu unanimitate de voturi aceasta a fost respinsă, urmând a 

se întocmi raport de adoptare a ordonanţei de urgenţă. 

 

Celelalte proiecte sunt amânate pentru şedinţa următoare. 

 

În finalul şedinţei, se reia dezbaterea proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.37/2007 privind stabilirea cadrului de 

aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de 

odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a 

activităţii acestora (Plx 722/2007).  

Întrucât Comisia pentru industrii şi servicii nu a transmis punctul său 

de vedere, domnul preşedinte Gheorghe Barbu propune aprobarea proiectului 

de lege în forma prezentată de Senat, cu menţiunea că, dacă la dezbaterea în 

Plenul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru industrii şi servicii prezintă 

amendamente de fond, să se ceară retrimiterea la comisie, pentru examinarea 

acestora. Propunerea domnului preşedinte este acceptată cu unanimitate de 

voturi. 

 

Lucrările şedinţei din 14 noiembrie 2007 sunt conduse de domnul 

deputat Gheorghe Barbu, preşedintele comisiei. 

 Pe ordinea de zi a comisiei se află proiectele amânate din şedinţele 

anterioare. 
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La dezbateri participă ca invitaţi:  

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

de Şanse  

 d-na Mariana Minea – consilier juridic, Ministerul Apărării 

 d-l Marian Alexandru – consilier superior, Ministerul Economiei şi 

Finanţelor. 

 d-l Tiberiu Trifan – director general adjunct, Ministerul Internelor şi 

Reformei Administrative. 

 
Propunerea legislativă de modificare a Legii nr.44(r1) din 01.07.1994 

(Plx 618/2007) este prezentată de către doamna Monica Rallu Curta, expert 

în cadrul comisiei. Domnia sa precizează că obiectul de reglementare îl 

constituie modificarea Legii nr.44/1994 în sensul îmbunătăţirii cadrului legal 

cu caracter reparatoriu pentru persoanele la care se referă această lege, atât 

prin suplimentarea valorii financiare a unor drepturi, cât şi prin eliminarea 

unor drepturi existente.  

Domnul preşedinte Gheorghe Barbu menţionează că obiectul de 

reglementare al Legii nr.44/1994 îl reprezintă, în esenţă, recunoaşterea 

meritelor veteranilor de război prin acordarea anumitor drepturi ca 

recompensă a faptelor de arme săvârşite pe câmpul de luptă. În acest scop, 

legiuitorul a prevăzut în lege atât dreptul la împroprietărire, cât şi dreptul la 

rentă, ca beneficii acordate veteranilor, proporţional cu acţiunile desfăşurate 

în timpul celor două conflagraţii mondiale, fapt recunoscut şi prin ierarhia 

decoraţiilor conferite acestora.  

Doamna Mariana Minea, consilier juridci în cadrul Ministerului 

Apărării precizează că, potrivit actualelor reglementări, renta se stabileşte 

prin raportare la un singur etalon, respectiv solda unui sublocotenent din 

cadrul Ministerului Apărării.  
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Ca urmare a schimbărilor propuse de iniţiatorii propunerii legislative, 

recompensa meritelor veteranilor de război urmează să se facă diferenţiat, 

având ca bază de calcul soldele unor grade militare diferite, ceea ce 

contrazice spiritul legii, prin care recunoaşterea dreptului la rentă este 

proporţională şi unitară. 

Domnul preşedinte Gheorghe Barbu apreciază că nu există 

concordanţă între propunerea legislativă şi Expunerea de motive, în care se 

face referire la toţi veteranii de război. O asemenea abordare este menită să 

creeze discriminări în rândurile acestora, sub aspect financiar. 

De asemenea, domnia sa precizează că au fost aprobate majorări ale 

cuantumurilor prevăzute în Legea nr.44/1994, prin Legea nr.303/2007 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de 

război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război şi 

propune respingerea iniţiativei legislative. Propunerea de respingere este 

acceptată, cu 15 voturi pentru şi o abţinere. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale 

invalizilor şi văduvelor de război (republicată) (Plx 146/2007) este 

prezentată de doamna Monica Rallu Curta, expert în cadrul comisiei, care 

precizează că aceasta a fost retrimisă comisiei pentru reexaminare pe fond, în 

vederea întocmirii unui nou raport.  

Domnia sa mai precizează că obiectul de reglementare îl constituie 

modificarea şi completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, 

precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, în vederea includerii în categoria 

veteranilor de război şi a cetăţenilor români care au participat în teatrele de 

operaţiuni militare desfăşurate sub egida ONU şi NATO. 
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Domnul preşedinte Gheorghe Barbu precizează că raportul iniţial al 

comisiei a fost de respingere, întrucât participarea forţelor armate române la 

misiuni în străinătate s-a făcut în cadrul forţelor de menţinere a păcii sub 

egida ONU, NATO sau a altor organizaţii internaţionale, pe bază de 

voluntariat.  

Pe durata misiunilor, personalul participant beneficiază în ţară de 

drepturi băneşti cuprinse în Legea nr.138/1999 privind salarizarea şi alte 

drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare 

naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor 

drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii, cu modificările şi 

completările ulterioare, iar în străinătate de drepturile prevăzute de 

Hotărârea Guvernului nr.1.086/2004 privind stabilirea sporurilor specifice şi 

a drepturilor de diurnă, cazare şi hrană cuvenite personalului participant la 

misiuni în afara teritoriului statului român, republicată. 

De asemenea, în conformitate cu prevederile art.18 din Legea 

nr.42/2004 privind participarea forţelor armate la misiuni în afara 

teritoriului statului român, personalul participant la misiuni în afara 

teritoriului statului român are dreptul la despăgubiri pentru cazuri de 

invaliditate sau deces, în condiţiile şi în cuantumurile stabilite de legislaţia 

română.  

Având în vedere aceste aspecte, domnul preşedinte Gheorghe Barbu 

propune menţinerea soluţiei de respingere. Propunerea este acceptată cu 

unanimitate de voturi, urmând a se întocmi un nou raport de respingere. 

 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe 

teritoriul României (PLx 700/2007) este prezentat de către doamna Adriana 

Breazu, expert în cadrul comisiei. Domnia sa menţionează că obiectul de 
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reglementare îl constituie asigurarea cadrului legal privind încadrarea în 

muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României. 

Domnul Tiberiu Trifan, director general adjunct în cadrul Ministerului 

Internelor şi Reformei Administrative menţionează că s-a înfiinţat Oficiul 

Român pentru Imigrări, în subordinea acestui minister, prin reorganizarea 

Autorităţii pentru Străini şi a Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, care au fost 

desfiinţate. Pe lângă atribuţiile pe care noua instituţie le are în domeniul 

migraţiei, azilului şi integrării sociale a străinilor, aceasta a preluat de la 

Oficiul pentru Migraţia Forţei de Muncă din cadrul Ministerului Muncii, 

Familiei şi Egalităţii de Şanse competenţele în ceea ce priveşte eliberarea 

documentelor care atestă dreptul la muncă al străinilor pe teritoriul 

României. 

Ţinând cont de transferul de competenţe dintre cele două instituţii, 

pentru a nu se crea sincope în gestionarea problematicii în domeniu, 

respectiv reglementarea dreptului de şedere şi dreptului de muncă al 

străinilor pe teritoriul ţării noastre, domnul preşedinte Gheorghe Barbu 

propune aprobarea ordonanţei de urgenţă în forma prezentată. 

Propunerea este acceptată cu 15 voturi pentru şi o abţinere. 

 

Proiectul de Lege privind înfiinţarea şi funcţionarea Academiei de 

Ştiinţe Tehnice din România, prin reorganizarea Asociaţiei "Academia de 

Ştiinţe Tehnice din România", care îşi încetează activitatea (PLx 711/2007) 

este prezentat de către doamna Adriana Breazu, expert în cadrul comisiei. 

Domnia sa menţionează că dezbaterea pe fond a acestui proiect de lege îi 

revine Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport.  

Domnul preşedinte Gheorghe Barbu precizează că iniţiativa acestui 

proiect de act normativ, care are ca obiect de reglementare înfiinţarea şi 
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funcţionarea Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, revine unui număr 

de 54 de parlamentari, deputaţi şi senatori.  

Domnia sa propune avizarea favorabilă a proiectului de lege, cu 

recomandarea ca, în cazul în care observaţiile şi propunerile consemnate de 

Consiliul Legislativ în avizul său, nu au fost luate în considerare la 

dezbaterea în Senat, acest lucru să se facă în cadrul comisiei sesizate pe fond. 

Propunerea domnului preşedinte este acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

În ziua de 15 noiembrie 2007, la lucrările Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială au participat 16 deputaţi din totalul de 18 membri ai 

acesteia. Lucrările 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. 

 

 

  Preşedinte,     Secretar, 

Gheorghe Barbu      Kerekes Karoly 

 

 

 

 

 

 

 
Întocmit, 
Lidia Vlădescu, consultant 


