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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 4, 5 şi 6 martie 2008 

 

 

În ziua de 4 martie 2008, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 17.00 – 19.00, având 

următoarea ordine de zi: 

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

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

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

privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului - PLx 38/2008 

(fond) 

3. Propunere legislativă pentru modificarea literei i) a alineatului (2) al 

articolului 116 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru 

accidente de muncă şi boli profesionale - PLx 29/2008 (fond) 

4. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.116 din Legea 

nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli 

profesionale, cu modificările şi completările ulterioare - PLx 30/2008 

(fond) 

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

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

(fond) 

6. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.132 pe 1999 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de formare 
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Profesională a Adulţilor, republicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, Nr.68 din 27 ianuarie 2004, cu modificările şi completările 

ulterioare  - PLx 20/2008 (fond) 

7. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind 

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

77/2008 (fond) 

8. Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii nr.448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - 

PLx 772/2007 (fond) 

9. Propunere legislativă privind instituirea Programului de acordare a 

unor ajutoare băneşti populaţiei cu venituri reduse pentru instalarea 

de aparate de aer condiţionat, în vederea creşterii siguranţei şi calităţii 

vieţii - PLx 63/2008 (avizare) 

10. Propunere legislativă pentru modificarea 385, alin (1) şi (7) din Legea 

nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sănătăţii - PLx 

71/2008 (avizare) 

11. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.7/2006 privind Statutul 

funcţionarului public parlamentar - PLx 83/2008 (avizare) 

12. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările 

ulterioare - PLx 90/2008 (avizare) 

13. Propunere legislativă privind adoptarea unor măsuri privind 

diminuarea mortalităţii şi morbidităţii infantile - PLx 99/2008 

(avizare). 

 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Gheorghe 

Barbu, preşedintele comisiei. 

 Dezbaterile au început cu propunerea legislativă pentru modificarea 

literei i) a alineatului (2) al articolului 116 din Legea nr.346/2002 privind 

asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale - PLx 29/2008. 

 Domnul preşedinte Gheorghe Barbu menţionează că suntem învestiţi 

cu încă o propunere legislativă având acelaşi obiect de reglementare, 

respectiv propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.116 din 
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Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli 

profesionale, cu modificările şi completările ulterioare - PLx 30/2008. 

 La solicitarea unuia dintre iniţiatori, domnul preşedinte propune 

amânarea dezbaterilor asupra celor două acte normative, cu o săptămână, 

pentru a putea fi prezenţi şi aceştia la discuţii. 

Propunerea este acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

Celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi sunt amânate pentru 

şedinţa următoare a comisiei. 

 

În ziua de 5 martie 2008, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 09.30 – 16.30, având pe 

ordinea de zi proiectele amânate în şedinţa anterioară. 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

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

Egalităţii de Şanse 

2. d-na Gabriela Mateescu – şef serviciu, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Egalităţii de Şanse 

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

de Şanse 

4. d-l Toader Dima – secretar general, Autoritatea Naţională pentru 

Persoanele cu Handicap 

5. d-na Anca Ilie – şef serviciu juridic, Autoritatea Naţională pentru 

Persoanele cu Handicap. 

 

 Propunerea legislativă privind instituirea Programului de acordare a 

unor ajutoare băneşti populaţiei cu venituri reduse pentru instalarea de 

aparate de aer condiţionat, în vederea creşterii siguranţei şi calităţii vieţii - 

Plx 63/2008 a fost prezentată de către domnul preşedinte Gheorghe 

Barbu. Domnia sa precizează că iniţiativa legislativă a fost trimisă pentru 

dezbatere pe fond Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci.  
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 În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Gheorghe Barbu propune 

avizarea negativă a propunerii legislative. Propunerea este acceptată cu 

16 voturi pentru şi un vot împotrivă. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea 385, alin (1) şi (7) din 

Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sănătăţii – 

Plx 71/2008 a fost prezentată de către domnul preşedinte Gheorghe 

Barbu. Domnia sa precizează că iniţiativa legislativă a fost trimisă pentru 

dezbatere pe fond Comisiei pentru sănătate şi familie. 

 În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Gheorghe Barbu propune 

avizarea negativă a propunerii legislative. Propunerea este acceptată cu 

unanimitate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă privind adoptarea unor măsuri privind 

diminuarea mortalităţii şi morbidităţii infantile - Plx 99/2008 a fost 

prezentată de către domnul preşedinte Gheorghe Barbu. Domnia sa 

precizează că iniţiativa legislativă a fost trimisă pentru dezbatere pe fond 

Comisiei pentru sănătate şi familie. De asemenea, menţionează că Senatul 

a respins propunerea legislativă.  

 În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Gheorghe Barbu propune 

acordarea unui aviz negativ asupra propunerii legislative. Propunerea de 

avizare negativă este acceptată cu 16 voturi pentru şi un vot împotrivă. 

 

 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare - 

PLx 90/2008 a fost prezentată de către domnul preşedinte Gheorghe 

Barbu. Domnia sa precizează că iniţiativa legislativă a fost trimisă pentru 

dezbatere pe fond Comisiei pentru sănătate şi familie. De asemenea, 

menţionează că Senatul a respins propunerea legislativă.  

În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Gheorghe Barbu propune 

acordarea unui aviz favorabil, în forma prezentată de iniţiatori. Propunerea 

de avizare favorabilă este acceptată cu 16 voturi pentru şi un vot 

împotrivă. 
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 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.7/2006 privind Statutul 

funcţionarului public parlamentar - PLx 83/2008 este prezentat de către 

domnul preşedinte Gheorghe Barbu. Domnia sa precizează că proiectul de 

lege a fost trimis pentru dezbatere pe fond Comisiei pentru administraţie 

publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. De asemenea, 

domnia sa menţionează că proiectul de lege a fost adoptat de Senat. 

 În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Gheorghe Barbu propune 

avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma prezentată de Senat. 

Propunerea este acceptată cu unanimitate de voturi.  

 

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

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

38/2008, sunt discutate împreună, având acelaşi obiect de reglementare. 

 Domnul deputat Adrian Miuţescu precizează că nu se justifică aceste 

măriri. 

 Domnul deputat Ioan Cindrea consideră că asupra sprijinirii cultelor 

nu trebuie să ne îndoim, însă proiectul de lege având nr.PLx 561/2007 

crează probleme întrucât prin el se propune diminuarea salariilor. Domnia 

sa precizează că se află în procedură legislativă un proiect de act normativ 

cu acelaşi obiect de reglementare, respectiv salarizarea cultelor, şi ar fi 

oportun să fie discutate toate trei. 

 Referitor la proiectul de lege având nr.PLx 38/2008, domnul deputat 

Ioan Cindrea consideră că se impun condiţii de acordare care nu pot fi 

cuantificate. 

 Domnul deputat Mircea Coşea apreciază că trebuie să sprijinim 

cultele, însă apare un viciu de fond: Biserica ar trebui să fie sprijinită, dar 

nu prin salarizare. Dacă se vrea o subvenţie pentru Biserică, să se dea 

acesteia o sumă de bani şi ea să o gospodărească aşa cum consideră 

necesar. 

 Domnul deputat Dan Mocănescu apreciază că este o problemă de 

definire a conceptelor de operare. Biserica nu înseamnă numai clădirea şi 

nu trebuie să uităm că, din păcate, în mediul rural oamenii sunt mai 

ataşaţi de Biserică decât de instituţiile statului.  
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 Domnul deputat Samuel Boşneac precizează că nu este de acord cu 

salarizarea clerului. Biserica nu este a statului şi nu ar trebui să ne 

amestecăm. Domnia sa apreciază că s-au înmulţit bisericile, mănăstirile, 

iar personalul din ele ar trebui să se ocupe de starea spirituală şi nu o 

face, din păcate. De asemenea, domnia sa precizează că fiecare biserică 

aparţine unui cult, care are şi biserici bogate, şi biserici sărace. Prin 

organizarea lor, în cadrul cultului respectiv, s-ar putea remedia 

problemele, fără nici un sprijin din afară. Dacă se doreşte acordarea unor 

subvenţii, acestea se pot acorda bisericilor monumente istorice, care sunt 

în paragină şi care ar merita recondiţionate. Ca o concluzie, domnia sa 

consideră că pe măsură ce cresc salariile personalului clerical, rolul 

bisericii se diminuează şi asta ar trebui să dea de gândit. 

 Domnul preşedinte Gheorghe Barbu, apreciind că unele păreri sunt 

contrare şi surprinzătoare, doreşte să afle care este punctul de vedere al 

reprezentanţilor Guvernului. 

 Domnul Gigel Ştirbu, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Culturii 

şi Cultelor, precizează că mărirea subvenţiilor cu 25% se realizează doar 

pentru bisericile de gradul III, iar salariile se modifică doar pentru 30% 

dintre acestea.  

 Domnul deputat Stelian Duţu apreciază că problema este mult mai 

complicată. Foarte mulţi preoţi au probleme de salarizare, şi asta pentru 

că a crescut numărul preoţilor şi a scăzut numărul populaţiei. 

 Domnul deputat Ioan Cindrea propune să aşteptăm şi al treilea 

proiect aflat în procedură legislativă, având acelaşi obiect de 

reglementare, iar ministerul să gândească un sistem mai simplu de 

acordare a acestor subvenţii. 

 Domnul preşedinte Gheorghe Barbu supune la vot propunerea de 

amânare a dezbaterilor până când vom fi sesizaţi cu dezbaterea 

proiectului de act normativ al cărui iniţiator este şi domnul deputat Ioan 

Cindrea. 

 Având în vedere că termenul pentru depunerea raportului asupra 

PLx 561/2007 este depăşit, se propune solicitarea Biroului permanent de a 
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aproba prelungirea termenului de depunere a raportului asupra PLx 

38/2008. 

 Propunerea de amânare a proiectului de lege având nr.PLx 38/2008 

este aprobată cu 14 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă. 

 Propunerea de amânare a proiectului de lege având nr.PLx 

561/2007 este aprobată cu 15 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă. 

  

 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 doamna Monica Rallu Curta, expert parlamentar în 

cadrul comisiei. Domnia sa precizează că asupra proiectului se va întocmi 

un raport suplimentar, întrucât a fost retrimis comisiei de plenul Camerei, 

în vederea reexaminării. 

 Domnul deputat Kerekes Karoly precizează că proiectul de lege a 

fost retrimis Comisiei, întrucât dacă menţionăm o categorie, îi discriminăm 

pe ceilalţi. De asemenea, domnia sa menţionează că sportivii beneficiază 

de o rentă viageră şi sunt mai avantajaţi faţă de celelalte categorii de 

posibili beneficiari. 

 În concluzie, domnia sa propune eliminarea sintagmei “din care cel 

puţin 200 pentru domeniul sportului.” 

 Domnul senator Constantin Gheorghe, în calitate de iniţiator, 

menţionează că a citit stenograma cu dezbaterea proiectului în plenul 

Camerei Deputaţilor şi doreşte să precizeze că din actualele 1500 de 

indemnizaţii se acordă 700 pentru Academia Română şi Educaţie, 700 

pentru Cultură şi doar 100 pentru domeniul sportului.  

 Referitor la acordarea pentru sportivi a unei rente viagere, domnia 

sa precizează că aceasta se acordă în alte condiţii decât indemnizaţia de 

merit, existând lege specială care reglementează acordarea rentei viagere. 

Acordarea indemnizaţii de merit se face după nişte criterii, care sunt 

stabilite deja prin normele de aplicare a legii. 

 Domnul preşedinte Gheorghe Barbu propune reformularea alin.(2), 

în sensul ca numărul total de indemnizaţii de merit să fie de minimum 

1500, fără a menţiona vreun domeniu. 
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 Domnul deputat Adrian Miuţescu nu este de acord, susţinând că 

fiecare minister sau ordonator de credite, are tendinţa de a se încadra în 

minim. 

 Domnul deputat Mircea Coşea apreciază că se uită esenţa acestei 

iniţiative legislative: sprijinirea elitelor, domnia sa considerând că elita nu 

are limită, personalităţile medaliate meritând recunoaşterea statului 

român pentru eforturile depuse şi rezultatele excepţionale obţinute la nivel 

naţional şi internaţional, indiferent dacă sunt în număr de 200 sau 2000. 

 Domnul deputat Ioan Cindrea propune să cuprindem în lege criteriile 

de acordare a indemnizaţiei de merit şi să obligăm Guvernul să asigure 

banii necesari pentru beneficiari. 

 Domnul preşedinte Gheorghe Barbu susţine propunerea, precizând 

că, în acest caz, se impune introducerea unui capitol nou, cu criteriile de 

acordare, aşa cum sunt ele reglementate în normele de aplicare a legii, 

fără a le mai modifica. 

 Domnul deputat Ioan Cindrea menţionează că nu este deloc 

prevăzută modalitatea de contestare a deciziilor, aceasta fiind necesară 

pentru a da posibilitatea contestării soluţiilor elaborate de Comisia naţională. 

Ca urmare, propune introducerea unui articol nou, în care să se prevadă că 

soluţionarea contestaţiilor are loc conform Legii contenciosului 

administrativ. 

 Având în vedere aceste propuneri, domnul preşedinte Gheorghe 

Barbu propune întocmirea raportului, cuprinzând amendamentelor 

propuse şi discutarea acestuia în săptămâna următoare. 

 Propunerea este acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

 Referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.132 

pe 1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional 

de Formare Profesională a Adulţilor, republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, Nr.68 din 27 ianuarie 2004, cu modificările şi 

completările ulterioare - Plx 20/2008, domnul preşedinte Gheorghe Barbu 

precizează că obiectul de reglementare îl constituie instituirea în cadrul 
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Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor a unui dialog 

permanent între furnizorii de educaţie şi patronate. 

 Domnia sa menţionează că prima Cameră sesizată este Camera 

Deputaţilor, iar Guvernul nu a transmis un punct de vedere asupra 

propunerii legislative. Având în vedere că termenul de depunere al 

raportului este data de 10 martie 2008, iar termenul de dezbatere şi 

adoptare în plenul Camerei Deputaţilor este data de 21 martie 2008, 

domnul preşedinte Gheorghe Barbu propune amânarea dezbaterilor cu o 

săptămână, timp în care iniţiatorii să insiste pentru ca Guvernul să 

transmită un punct de vedere. 

 Propunerea de amânare este acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind 

sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale - Plx 77/2008 

a fost prezentată de către domnul preşedinte Gheorghe Barbu. Domnia sa 

precizează că iniţiativa legislativă nu mai are obiect.  

 Doamna Denisa Pătraşcu, Secretar de Stat în cadrul Ministerului 

Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse precizează că Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr.111/2007 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale 

de stat pe anul 2007, aprobată prin Legea nr.487/2007, a prevăzut 

majorarea, începând cu data de 1 noiembrie 2007, a valorii punctului de 

pensie, stabilită potrivit prevederilor art.80 din Legea nr.19/2000, la 541 

lei, faţă de 416 lei.  

 De asemenea, potrivit Legii nr.387/2007 privind bugetul asigurărilor 

sociale de stat pe anul 2008, începând cu data de 1 ianuarie 2008 

valoarea punctului de pensie este de 581,3 lei.  

 Având în vedere aceste aspecte, domnul preşedinte Gheorghe Barbu 

propune respingerea iniţiativei legislative. Propunerea de respingere este 

acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii 

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap - Plx 772/2007 a fost prezentată de către domnul preşedinte 
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Gheorghe Barbu. Domnia sa precizează că propunerea legislativă a fost 

retrimisă comisiei, pentru reexaminare. 

 Domnul Toader Dima, secretar general al Autorităţii Naţionale 

pentru Persoanele cu Handicap precizează că soluţia propusă de iniţiatori a 

fost deja reglementată prin Legea nr.275/2007 privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2007 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap.  

 Având în vedere cele expuse, domnul preşedinte Gheorghe Barbu 

propune menţinerea soluţiei iniţiale, de respingere a propunerii legislative. 

 Propunerea este acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

În ziua de 6 martie 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 10 - 13 martie 2008. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (18), în zilele de 4, 5 şi 6 

martie 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. 

 

  Preşedinte,     Secretar, 

Gheorghe Barbu    Kerekes Karoly 

 

 
 
Întocmit, 
Lidia Vlădescu, consultant 
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