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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 
 
 

PROCES  VERBAL 

al şedinţelor comisiei din zilele de 19 şi 20 februarie 2008 

 

 

În zilele de 19 şi 20 februarie 2008 la lucrările comisiei sunt prezenţi 

17 deputaţi, lipsind domnul deputat Mihai Alexandru Voicu (grup 

parlamentar PNL) – ministru delegat. 

Sunt 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. 

 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Gheorghe Barbu, 

preşedintele comisiei. 

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

1. Lege privind personalul Curţii Constituţionale - PLx 264/2007/2008 

(fond) 

2. Propunere legislativă pentru liniştea românilor şi a României - PLx 

26/2008 (avizare) 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.91/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 

domeniul protecţiei sociale - PLx 762/2007 (fond) 
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4. 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) 

5. Propunere legislativă pentru completarea art.77 din Legea nr.19/2000 

privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale - 

PLx 806/2007 (fond) 

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 121/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea 

locuinţei, precum şi a unor facilitaţi populaţiei pentru plata energiei 

termice - PLx 904/2007 (fond) 

7. Propunere legislativă privind acordarea unor drepturi salariale specifice 

personalului nedidactic din învăţământ - PLx 842/2007 (fond). 

 

În ziua de 19 februarie 2008, începând cu ora 14.00, a avut loc 

şedinţa comună a Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi, la Sala Mihai Viteazu, pe ordinea de zi a 

celor două comisii fiind înscrisă Legea privind personalul Curţii 

Constituţionale.  

Şedinţa comună a fost condusă de domnul deputat Gheorghe Barbu, 

preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 

Domnia sa a menţionat că cele două comisii au fost sesizate cu 

reexaminarea Legii privind personalul Curţii Constituţionale, cerere 

formulată de Preşedintele României în temeiul art.77 alin.(2) din 

Constituţia României. 

De asemenea, a precizat că cererea de reexaminare se întemeiază 

în principal pe faptul că prin Legea privind personalul Curţii Constituţionale 

se instituie drepturi pentru alte categorii de personal, respectiv funcţionarii 

publici parlamentari, introducându-se modificări ale Legii nr.7/2006 

privind statutul funcţionarului public parlamentar, ceea ce contravine 

procedurilor parlamentare. 

La dezbateri au luat cuvântul membrii celor două comisii şi în urma 

discuţiilor s-a propus amânarea dezbaterilor şi solicitarea prelungirii 
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termenului de depunere al raportului. Propunerea a fost acceptată cu 19 

voturi pentru şi 12 voturi împotrivă. 

 

  Începând cu ora 15.00, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a 

continuat dezbaterile la sala de şedinţe a comisiei, cu proiectele înscrise la 

punctele 2-7 pe ordinea de zi. 

 

La dezbateri participă ca invitaţi:  

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

Egalităţii de Şanse  

- d-na Theodora Bertzi – Secretar de stat, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Egalităţii de Şanse 

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

Şanse 

- d-l Dumitru Călinoiu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de 

Şanse 

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

de Şanse 

- d-l Mircea Oancea – preşedinte, Comisia de Supraveghere a Sistemului de 

Pensii Private. 

 

 Propunerea legislativă pentru liniştea românilor şi a României - PLx 

26/2008  a fost prezentată de către domnul preşedinte Gheorghe Barbu.  

 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, acordarea unui aviz negativ. 

 

 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.91/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative din domeniul protecţiei sociale - PLx 762/2007 a fost prezentat 

de către domnul preşedinte Gheorghe Barbu. 

 Domnia sa menţionează că proiectul de lege a fost retrimis comisiei 

de către Plenul Camerei Deputaţilor, întrucât este necesară punerea de 

acord a dispoziţiilor privind stabilirea bazei de calcul a contribuţiilor sociale 

astfel încât baza de calcul a contribuţiei angajatorului să fie egală cu suma 
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veniturilor care constituie baza de calcul a contribuţiei individuale de 

asigurări sociale. 

 În cursul discuţiilor s-au formulat amendamente: două dintre ele au 

fost acceptate, iar unul a fost respins. Toate amendamentele se regăsesc în 

raportul de înlocuire întocmit de către comisie, care a fost acceptat cu 7 

voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi o abţinere. 

 

 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 a fost prezentat 

de către doamna Sorina Szabo, expert în cadrul comisiei. 

Domnul Mircea Oancea, preşedintele Comisiei de Supraveghere a 

Sistemului de Pensii Private apreciază că se impune reglementarea unor 

măsuri necesare asigurării unui mecanism viabil şi eficient de funcţionare 

a sistemului de pensii private, întăririi răspunderii juridice a persoanelor 

fizice şi a entităţilor cu atribuţii în sistemul pensiilor private, precum şi a 

capacităţii de supraveghere şi control a Comisiei de Supraveghere a 

Sistemului de Pensii Private. 

 De asemenea, domnia sa precizează că este necesară remedierea 

unor aspecte cu privire la circuitul documentelor şi al informaţiilor, astfel 

încât colectarea şi administrarea fondurilor de pensii să se realizeze în 

condiţii de maximă siguranţă pentru contribuabilii la acest nou sistem de 

pensii. 

 În cadrul discuţiilor au fost formulate amendamente, care au fost 

acceptate de plenul comisiei. 

 În urma finalizării dezbaterilor, proiectul de lege a fost supus 

votului. Cu 16 voturi pentru şi o abţinere, acesta a fost aprobat cu 

amendamente, care se regăsesc în raportul comisiei. 

 

 Propunerea legislativă pentru completarea art.77 din Legea 

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

sociale - PLx 806/2007 a fost prezentată de către domnul preşedinte 

Gheorghe Barbu. 
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 Domnia sa precizează că obiectul de reglementare îl constituie 

completarea art.77 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii 

şi alte drepturi sociale, cu modificările şi completările ulterioare, astfel 

încât şi pentru asiguraţii prevăzuţi la art.42, care au desfăşurat activităţi 

încadrate de lege în grupa a II-a – condiţii deosebite de muncă, aşa cum 

este pentru asiguraţii prevăzuţi la art.43 şi la art.47 din lege, reducerea 

vârstei de pensionare să conducă la reducerea corespunzătoare a stagiului 

de cotizare. 

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

invitaţii. 

În urma finalizării dezbaterilor, a fost propusă respingerea iniţiativei 

legislative. Cu 13 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă această propunere a 

fost acceptată, iar motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 121/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru 

încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilitaţi populaţiei pentru plata 

energiei termice - PLx 904/2007 a fost prezentat de către doamna Adriana 

Breazu, expert în cadrul comisiei. 

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

invitaţii. 

 Domnul director Dumitru Călinoiu consideră că se impune aprobarea 

proiectului de lege în forma prezentată întrucât este necesară adoptarea 

unor măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului legal care să prevadă 

neafectarea cuantumului drepturilor deja stabilite, ca urmare a creşterii 

veniturilor populaţiei. 

 De asemenea, domnia sa prezintă motivele care au dus la apariţia 

acestei ordonanţe de urgenţă: 

• până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.111/2007, prevederile Hotărârii Guvernului nr.1197/2007 şi-au 

produs efectele, în sensul că au fost completate de către solicitanţi 

formularele de cerere şi declaraţie pe proprie răspundere şi au fost 

stabilite drepturile la ajutorul pentru încălzirea locuinţei de către 

primari, prin dispoziţie.  
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• nu au putut fi luate în calcul la stabilirea veniturilor familiei sau 

persoanei singure majorările prevăzute de Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.111/2007, precum şi de alte acte normative care 

reglementează majorări ale veniturilor populaţiei. 

• reanalizarea cererilor şi a drepturilor deja stabilite de către primari ar 

conduce la întârzierea acordării drepturilor de ajutor la încălzirea 

locuinţei şi, respectiv, la neplata facturilor de energie termică, gaze 

naturale ori la achiziţionarea combustibilului necesar încălzirii locuinţei. 

 În urma finalizării discuţiilor s-a propus adoptarea proiectului de 

lege în forma prezentată. Propunerea a fost acceptată cu 14 voturi pentru 

şi 2 voturi împotrivă. 
 

 Propunerea legislativă privind acordarea unor drepturi salariale 

specifice personalului nedidactic din învăţământ - PLx 842/2007 a fost 

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

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

invitaţii. S-a propus respingerea iniţiativei legislative din următoarele 

considerente: 

- categoriile de funcţii la care se referă propunerea legislativă reprezintă 

funcţii comune din sectorul bugetar, care se regăsesc în toate 

domeniile de activitate, iar nivelurile salariale pentru aceste funcţii sunt 

stabilite în mod unitar prin lege, respectiv Ordonanţa Guvernului 

nr.10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale 

personalului bugetar; 

- referitor la sporul de complexitate, se apreciază că acordarea acestuia 

este nejustificată, dat fiind specificul activităţii pe care o desfăşoară 

personalul nedidactic din învăţământ; 

- sporul de stabilitate pentru personalul didactic de predare sau didactic 

auxiliar din învăţământ a fost introdus în coeficienţii de multiplicare 

prevăzuţi la tranşele de vechime; 

- acordarea unor drepturi suplimentare acestor categorii de personal care 

îşi desfăşoară activitatea în învăţământ este nepotrivită şi generatoare 

de discriminări, având în vedere că funcţiile nedidactice se utilizează şi 

în celelalte unităţi din sectorul bugetar, faţă de care s-ar departaja cu 

14-19%, deşi activităţile sunt similare, şi, totodată, ar adânci 
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discrepanţele care există deja în sistemul de salarizare al personalului 

bugetar. 

- nu se precizează dacă prevederile cuprinse în această iniţiativă 

legislativă se referă la învăţământul de stat, particular, preuniversitar 

sau universitar. 

 În finalul dezbaterilor, propunerea de respingere a fost supusă la 

vot, fiind acceptată cu 15 voturi pentru şi 2 abţineri.  

 

În ziua de 20 februarie 2008, lucrările Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială sunt conduse de către domnul deputat Gheorghe Barbu. 

Domnia sa supune votului ordinea de zi, care este acceptată cu 

unanimitate de voturi: 

1. 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 

2. Propunere legislativă pentru modificarea art.14 din Legea nr.44/1994 

privind veteranii de război precum şi unele drepturi ale invalizilor şi 

văduvelor de război - PLx 838/2007 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Decretului - 

lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor 

persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 

6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite 

în prizonieri - PLx 831/2007 

4. Propunere legislativă pentru modificarea art.3 alin. (1) din Legea nr. 

61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată - PLx 

837/2007 

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  

6. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în 

vederea creşterii copilului - PLx 847/2007. 

 

La dezbateri participă ca invitaţi, din partea Ministerului Muncii, 

Familiei şi Egalităţii de Şanse:  
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 d-na Denisa Pătraşcu – Secretar de Stat 

 d-na Theodora Bertzi – Secretar de Stat 

 d-l Dumitru Călinoiu – director 

 d-na Georgeta Bratu – director 

 d-na Georgeta Jugănaru – consilier 

 d-na Cecilia Sebe – şef serviciu. 

 

 Referitor la 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, domnul 

director Dumitru Călinoiu propune amânarea dezbaterilor cu o săptămână, 

întrucât şi-a exprimat dorinţa de a participa la dezbateri şi domnul 

ministru Paul Păcuraru. 

 Propunerea de amânare este supusă votului de către domnul 

preşedinte Gheorghe Barbu şi este acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea art.14 din Legea 

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

invalizilor şi văduvelor de război - PLx 838/2007 este prezentată de către 

domnul preşedinte Gheorghe Barbu. 

Domnia sa precizează că propunerea legislativă are ca obiect de 

reglementare modificarea art.14 din lege, în sensul majorării cuantumului 

rentei lunare pentru veteranii decoraţi cu medalia „Crucea comemorativă a 

celui de-al doilea război mondial, 1941-1945” de la 25% la 50% din solda 

de grad a unui sublocotenent. 

Întrucât această modificare a art.14 a fost rezolvată prin Legea 

nr.303/2007 de modificare şi completare a Legii nr.44/1994, domnul 

preşedinte Gheorghe Barbu consideră că ipoteza juridică înaintată prin 

iniţiativa legislativă trebuie eliminată, pentru evitarea paralelismului 

legislativ. Ca atare, propunerea legislativă rămâne fără obiect. 

Totodată, domnia sa precizează că lit.a) a art.16 din Legea 

nr.44/1994, trebuie completată cu un text care, dintr-o eroare, a fost 

omis odată cu modificarea şi completarea lit.a) a art.16 prin Legea 

nr.303/2007, fapt ce are repercusiuni asupra aplicării legii şi respectării 

unui drept câştigat. 
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Având în vedere aceste aspecte, domnul preşedinte Gheorghe Barbu 

propune modificarea titlului legii, eliminarea art.14 şi completarea lit.a) a 

art.16. Supuse votului, aceste amendamente sunt acceptate de plenul 

comisiei cu unanimitate de voturi şi se regăsesc în raportul comisiei. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Decretului-

Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate 

din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 

1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri - 

PLx 831/2007 a fost prezentată de către doamna Monica Rallu Curta. 

Domnia sa precizează că propunerea legislativă are ca obiect de 

reglementare modificarea şi completarea Decretului - Lege nr.118/1990, 

în sensul introducerii printre beneficiarii drepturilor prevăzute prin actul de 

bază şi a persoanelor care au fost evacuate sau refugiate din Basarabia, 

Transnistria, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa şi care au fost persecutate 

în perioada 6 martie 1945 - 6 martie 1953. 

Domnul preşedinte Gheorghe Barbu consideră că aplicarea 

prevederilor Decretului-Lege nr.118/1990 se face fără discriminare pentru 

toţi cetăţenii români care au suferit persecuţii pe criterii politice din culpa 

exclusivă a autorităţilor române în perioada în care teritoriile la care se 

face referire aparţineau statului român, ceea ce nu este cazul în ipoteza 

juridică promovată de iniţiator. 

Doamna Secretar de Stat Denisa Pătraşcu precizează că inclusiv 

Curtea Constituţională a apreciat că „acordarea de beneficii anumitor 

categorii de persoane expres enumerate are o justificare obiectivă şi 

anume aceea că statul român este responsabil faţă de cetăţenii săi numai 

în ceea ce priveşte dispoziţiile proprii aplicate de autorităţile române pe 

teritoriul său.”, prin Decizia nr.303/2003 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.1 din Decretul-Lege nr.118/1990. 

Având în vedere aceste aspecte, domnul preşedinte Gheorghe Barbu 

supune la vot propunerea legislativă. Cu unanimitate de voturi, aceasta 

este respinsă. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea art.3 alin. (1) din Legea 

nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată - PLx 
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837/2007 a fost prezentată de către doamna Adriana Breazu, expert în 

cadrul comisiei. 

Domnia sa precizează că propunerea legislativă are ca obiect de 

reglementare modificarea art.3 alin.(1) din Legea nr.61/1993 privind 

alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, astfel încât cuantumul alocaţiei de stat să fie de 200 lei pentru 

toţi copiii, fără a se mai face distincţie în funcţie de vârsta acestora. 

 Doamna director Georgeta Bratu consideră că aplicarea soluţiei 

preconizate de iniţiatori ar conduce la excluderea întregii familii a 

beneficiarului de la o serie de alte prestaţii şi servicii sociale (alocaţii 

familiale, burse şcolare, ajutor social, servicii de cantină, ajutor pentru 

încălzire, etc.) acordate pentru a ameliora anumite nevoi ale membrilor 

familiei.  

 Doamna Secretar de Stat Denisa Pătraşcu apreciază că majorarea 

alocaţiei de stat pentru toţi copiii la 200 de lei poate avea şi efectul nedorit 

al creşterii numărului de copii în familiile sărace, care, astfel, vor trăi 

numai din alocaţii, fără să mai dorească includerea în măsurile active 

pentru realizarea bunăstării familiei 

Având în vedere aceste aspecte, domnul preşedinte Gheorghe Barbu 

supune la vot propunerea legislativă. Cu 14 voturi pentru, un vot 

împotrivă şi o abţinere, aceasta este respinsă, iar motivele respingerii se 

regăsesc în raportul comisiei. 

 

 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 a fost 

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

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

invitaţii. 

În urma finalizării dezbaterilor, propunerea legislativă a fost supusă 

votului. Cu unanimitate de voturi aceasta a fost respinsă, iar motivele 

respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în 
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vederea creşterii copilului - PLx 847/2007 a fost prezentată de către 

doamna Sorina Szabo, expert în cadrul comisiei. 

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

invitaţii. 

În urma finalizării dezbaterilor, propunerea legislativă a fost supusă 

votului. Cu 15 voturi pentru şi un vot împotrivă aceasta a fost respinsă, iar 

motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

  

 

  Preşedinte,    Secretar, 

Gheorghe Barbu    Kerekes Karoly 

 

 

 

 

 

 
Întocmit, 
Lidia Vlădescu, consultant 
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