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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 
 
 

PROCES  VERBAL 

al şedinţei comisiei din ziua de 18 martie 2008 

 

 

În ziua de 18 martie 2008 la lucrările comisiei sunt prezenţi 18 

deputaţi, lipsind domnul deputat Mihai Alexandru Voicu (grup parlamentar 

PNL) – ministru delegat. 

Sunt prezenţi următorii deputaţi: Gheorghe Barbu – preşedinte, Ion 

Mînzînă şi Marian Sârbu – vicepreşedinţi, Pavel Todoran şi Károly Kerekes 

– secretari, Valentin Samuel Boşneac, Ionela Bruchental-Pop, Filonaş Chiş, 

Ioan Cindrea, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea, Stelian Duţu, Iuliu Ioan 

Furo, Vlad Gabriel Hogea, Valentin Adrian Iliescu, Gheorghe Adrian 

Miuţescu, Dan Constantin Mocănescu-Coloros, Gabriela Nedelcu, Irinel 

Ioan Stativă. 

 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Gheorghe Barbu, 

preşedintele comisiei. 

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

1. Propunere legislativă privind subvenţionarea salariilor preoţilor - Plx 

127/2008 (avizare) 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, 

prevăzut în Anexa la Ordonanţa Guvernului nr.35/2002, aprobată cu 

completări şi modificări prin Legea nr.673/2002 - Plx 122/2008 

(avizare) 
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3. Proiect de Lege pentru abrogarea alin.(2) al art.5 din Legea 

nr.118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit - PLx 776/2007 

(fond) 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

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

invalizilor şi văduvelor de război - Plx 72/2008 (fond) 

5. Propunere legislativă privind protecţia copiilor care sunt lipsiţi de 

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

străinătate - Plx 70/2008 (fond) 

6. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul 

statului pentru salarizarea clerului - PLx 561/2007 (fond) 

7. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.142/1999 

privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului - PLx 38/2008 

(fond) 

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

nr.109/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.200/2004 

privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru 

profesiile reglementate din România - PLx 820/2007 (fond). 

 

La dezbateri participă ca invitaţi:  

 d-l Demeter Andras Istvan – Secretar de Stat, Ministerul Culturii şi 

Cultelor 

 d-l Ştefan Ioniţă – director, Ministerul Culturii şi Cultelor 

 d-na Filofteia Dumitrescu – expert, Ministerul Culturii şi Cultelor 

 d-l Valentin Pârvu – preot paroh, Mitropolia Olteniei, Arhiepiscopia 

Craiovei 

 d-l Biţă Bonea – protoiereu, Mitropolia Olteniei, Arhiepiscopia Craiovei 

 d-l lt.col. Paul Nenciu - şef birou, Ministerul Apărării 

 d-l senator Constantin Gheorghe – iniţiator 

 d-na Gabriella Tonk - Subsecretar de Stat, Autoritatea Naţională pentru 

Protecţia Drepturilor Copilului  

 d-na Cassiana Dinu – inspector, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii 

de Şanse. 
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 Propunerea legislativă privind subvenţionarea salariilor preoţilor - 

Plx 127/2008 este prezentată de către domnul deputat Ioan Cindrea, în 

calitate de iniţiator. 

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

invitaţii, iar în urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, 

cu majoritate de voturi (8 abţineri), avizarea negativă a propunerii 

legislative. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, 

prevăzut în Anexa la Ordonanţa Guvernului nr.35/2002, aprobată cu 

completări şi modificări prin Legea nr.673/2002 - Plx 122/2008 este 

prezentată de către domnul preşedinte Gheorghe Barbu. 

 În cursul discuţiilor au luat cuvântul membrii comisiei, iar în urma 

finalizării dezbaterilor, aceştia au hotărât, cu 17 voturi pentru şi o 

abţinere, avizarea negativă a propunerii legislative. 

 

 Proiectul de Lege pentru abrogarea alin.(2) al art.5 din Legea 

nr.118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit - PLx 776/2007 a 

fost prezentat de către domnul preşedinte Gheorghe Barbu. 

 Domnul Demeter Andras Istvan, Secretar de Stat în cadrul 

Ministerului Culturii şi Cultelor, menţionează că de implementarea Legii 

nr.118/1999 se ocupă uniunile de creatori. Ministerul Culturii şi Cultelor s-

a consultat cu reprezentanţi ai Academiei Române şi ai Agenţiei Naţionale 

pentru Sport. În urma discuţiilor s-a conturat ideea că este o măsură 

greşită renunţarea la un număr limitat de indemnizaţii care se acordă 

anual. De asemenea, domnia sa menţionează că Agenţia Naţională pentru 

Sport nu şi-a exprimat un punct de vedere oficial, cerând un răgaz. 

 Domnul senator Constantin Gheorghe consideră că trebuie să ţinem 

cont de constituţionalitate. Domnia sa apreciază că în faţa legii nu poţi 

limita numărul la 1500, când sunt 1501 persoane care îndeplinesc criteriile 

de acordare a indemnizaţiei de merit. 
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 Domnul deputat Adrian Miuţescu propune majorarea numărului de 

indemnizaţii acordate anual şi precizează că alte modificări aduse legii 

complică aplicarea ei. 

 Domnul preşedinte Gheorghe Barbu consideră că nu ne putem 

amesteca în a stabili cifre pentru o anumită categorie, discriminându-le pe 

celelalte. 

 Domnul senator Constantin Gheorghe apreciază că discriminarea 

deja există, întrucât din cele 1500 de indemnizaţii de merit, în prezent 

sunt acordate 700 pentru domeniul culturii, 700 pentru domeniul ştiinţei şi 

doar 100 pentru domeniul sportului. Lista de aşteptare pentru domeniul 

sportului are 136 de persoane, care îndeplinesc criteriile stabilite. Pentru 

celelalte domenii nu există o situaţie clară. 

 Domnul deputat Dan Mocănescu consideră că o cifră este mai 

subiectivă decât criteriile. 

 Domnul deputat Karoly Kerekes precizează că trebuie o cifră, pentru 

buget, pentru a şti ce sumă de bani este necesară. 

 Domnul deputat Stelian Duţu reaminteşte celor prezenţi că în 

comisie, s-a votat de două ori eliminarea numărului. De asemenea, 

domnia sa spune că bugetul nu trebuie să îşi facă probleme că nu vor 

exista bani pentru plata acestor indemnizaţii. 

 Domnul preşedinte Gheorghe Barbu supune votului propunerea 

domnului deputat Adrian Miuţescu, de majorare a numărului de 

indemnizaţii. Propunerea înregistrează 2 voturi pentru, 10 voturi împotrivă 

şi 3 abţineri. 

 Domnul preşedinte Gheorghe Barbu propune amânarea dezbaterilor 

până când iniţiatorii şi reprezentanţii autorităţilor implicate vor găsi o 

soluţie concretă de rezolvare a problemei numărului de indemnizaţii de 

merit. Propunerea de amânare este acceptată cu unanimitate de voturi. 

  

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

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

invalizilor şi văduvelor de război - Plx 72/2008 este prezentată de către 

doamna Monica Rallu Curta, expert în cadrul comisiei. Domnia sa 
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precizează că obiectul de reglementare îl constituie modificarea lit.c) a 

art.1 din Legea nr.44/1994, intervenţia legislativă având drept scop 

dobândirea calităţii de veteran de război şi de către persoanele care au 

activat în armata română, în spatele frontului, fiind mobilizaţi pe loc, prin 

ordin militar şi care au avut o contribuţie importantă în război, pentru 

asigurarea tehnicii de luptă aeriene, terestre şi navale. 

 Domnul lt.col. Paul Nenciu precizează că Guvernul nu susţine 

iniţiativa legislativă şi apreciază că soluţia propusă de iniţiatori, prin 

includerea în rândul veteranilor de război şi a angajaţilor din industria de 

apărare, contravine spiritului Legii nr.44/1994, acela de a recunoaşte 

merite şi a acorda drepturi persoanelor care au participat direct în forţele 

combatante. 

 Ţinând cont de cele expuse, domnul preşedinte Gheorghe Barbu 

propune respingerea iniţiativei legislative. Propunerea este acceptată cu 

unanimitate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă privind protecţia copiilor care sunt lipsiţi de 

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

străinătate - Plx 70/2008 este prezentată de către domnul preşedinte 

Gheorghe Barbu.  

 Domnia sa precizează că dezbaterea pe fond a acestei iniţiative 

legislative revine Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei 

pentru sănătate şi familie. 

Obiectul de reglementare îl constituie adoptarea unor măsuri privind 

protecţia copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care 

aceştia se află la muncă în străinătate.  

 Doamna Gabriella Tonk, Subsecretar de Stat în cadrul Autorităţii 

Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului precizează că Guvernul nu 

susţine iniţiativa legislativă întrucât aceasta reia în mare parte dispoziţiile 

Ordinului secretarului de stat al ANPDC 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.  
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 Domnul deputat Filonaş Chiş consideră că nu se poate impune plata 

unei contribuţii lunare de 5% din salariul obţinut de cei care au un 

contract de muncă legal în străinătate, atâta timp cât în Codul familiei 

este stipulată obligaţia părinţilor de îngrijire a copilului până la vârsta 

majoratului. 

 Având în vedere cele prezentate, domnul preşedinte Gheorghe 

Barbu propune respingerea iniţiativei legislative. Propunerea este 

acceptată cu unanimitate de voturi, urmând ca întocmirea raportului să se 

realizeze după finalizarea discuţiilor în cadrul Comisiei pentru sănătate şi 

familie. 

 

 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.142/1999 privind 

sprijinul statului pentru salarizarea clerului - PLx 561/2007 şi proiectul de 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul 

statului pentru salarizarea clerului - PLx 38/2008 sunt dezbătute 

împreună, având acelaşi obiect de reglementare. 

 Astfel, asupra proiectului de lege având nr.PLx 561/2007 discuţiile 

sunt deschise de către domnul Ştefan Ioniţă, director în cadrul Ministerului 

Culturii şi Cultelor, care precizează că Guvernul nu susţine acest proiect de 

lege.  

 În cadrul dezbaterilor pe cele două proiecte, au luat cuvântul atât 

membrii comisiei, cât şi invitaţii, iar în urma finalizării discuţiilor s-a 

propus respingerea proiectului de lege cu nr.PLx 561/2007 şi amânarea 

dezbaterilor asupra proiectului de lege cu nr.PLx 38/2008. 

 Propunerea de respingere a fost acceptată cu 17 voturi pentru şi o 

abţinere, iar motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 Propunerea de amânare a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.109/2007 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale 

pentru profesiile reglementate din România - PLx 820/2007 este prezentat 

de către doamna Elena Mesaroş, consilier în cadrul comisiei. Domnia sa 
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precizează că proiectul de lege a fost trimis pentru dezbatere pe fond 

comisiei noastre şi Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, 

urmând ca cele două comisii să întocmească un raport comun. 

 Membrii comisiei noastre au analizat proiectul de lege într-o şedinţă 

anterioară, aducând unele amendamente, acceptate de plenul comisiei. În 

cadrul dezbaterilor în Comisia pentru învăţământ au fost aduse 

amendamente suplimentare, asupra cărora trebuie să se pronunţe şi 

membrii comisiei noastre. Sunt prezentate amendamentele, iar domnul 

preşedinte Gheorghe Barbu supune votului completarea textului 

ordonanţei de urgenţă. Amendamentele sunt acceptate cu 17 voturi 

pentru şi o abţinere şi se regăsesc în raportul celor două comisii. 

  
 
 

  Preşedinte,     Secretar, 

Gheorghe Barbu    Kerekes Karoly 

 

 

 

 
Întocmit, 
Lidia Vlădescu, consultant 
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