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Parlamentul  României 

Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 

 

PROCES  VERBAL 

al şedinţelor comisiei din zilele de 24 şi 25 aprilie 2007 

 

 

În zilua de 24 aprilie 2007 la lucrările comisiei sunt prezenţi 17 

deputaţi, lipsind domnul deputat Dumitru Gheorghe Mircea Coşea (grup 

parlamentar PNL) – delegaţie şi domnul deputat Mihai Alexandru Voicu 

(grup parlamentar PNL) – ministru delegat. 

Sunt prezenţi următorii:  
1. Stelian Duţu – preşedinte 
2. Ion Mînzînă – vicepreşedinte  
3. Marian Sârbu – vicepreşedinte  
4. Pavel Todoran – secretar  
5. Kerekes Karoly – secretar  

Membri: 
6. Gheorghe Barbu 
7. Ionela Pop Bruchental  
8. Valentin Adrian Iliescu 
9. Gheorghe Adrian Miuţescu  
10. Samuel Valentin Boşneac 
11.  Iuliu Ioan Furo 
12.  Filonaş Chiş 
13.  Ioan Cindrea 
14.  Alexandru Vladimir Mănăstireanu 
15.  Irinel Ioan Stativă 
16.  Gabriela Nedelcu 
17.  Dan Constantin Mocănescu-Coloros  

 

Lucrările şedinţelor au fost conduse de domnul deputat Stelian Duţu, 

preşedintele comisiei. 

Administrator
comisie
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Comisia a aprobat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2007 

pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din 

subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte 

organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a 

autorităţilor publice centrale (PLx 252/2007) 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2007 

privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi 

desfăşurarea activităţii de impresariat artistic (PLx 245/2007) 

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

nr.24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

administraţiei publice centrale (PLx 249/2007) 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2007 

pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanţa Guvernului nr.94/2004 

privind reglementarea unor măsuri financiare (PLx 256/2007) 

 
Domnul preşedinte Stelian Duţu informează membrii comisiei că cele 

patru proiecte sunt trimise comisiei pentru dezbatere şi avizare.  

În urma discuţiilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, avizarea favorabilă a proiectelor de lege, în forma prezentată, urmând 

ca avizele să fie trimise comisiilor sesizate pe fond. 

 
 
 
 
 
 
 

 
În ziua de 25 aprilie 2007 la lucrările comisiei sunt prezenţi 17 

deputaţi, lipsind domnul deputat Dumitru Gheorghe Mircea Coşea (grup 



 3 

parlamentar PNL) – delegaţie şi domnul deputat Mihai Alexandru Voicu 

(grup parlamentar PNL) – ministru delegat. 

Sunt prezenţi următorii:  

1. Stelian Duţu – preşedinte 

2. Ion Mînzînă – vicepreşedinte  

3. Marian Sârbu – vicepreşedinte  

4. Pavel Todoran – secretar  

5. Kerekes Karoly – secretar  

Membri: 

6. Gheorghe Barbu 

7. Ionela Pop Bruchental  

8. Valentin Adrian Iliescu 

9. Gheorghe Adrian Miuţescu  

10. Samuel Valentin Boşneac 

11.  Iuliu Ioan Furo 

12.  Filonaş Chiş 

13.  Ioan Cindrea 

14.  Alexandru Vladimir Mănăstireanu 

15.  Irinel Ioan Stativă 

16.  Gabriela Nedelcu 

17.  Dan Constantin Mocănescu-Coloros  

 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Stelian Duţu, 

preşedintele comisiei. 

 

 

Comisia aprobă, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 
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1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.385 din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PlX 861/2006) 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii (PlX 860/2006)  

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

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PlX 875/2006)  

4. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii (PlX 877/2006) 

 

Cu adresele  nr.Plx 861, Plx 860, Plx 875 şi Plx 877 din 13 noiembrie 

2006, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru sănătate şi 

familie au fost sesizate cu dezbaterea pe fond a propunerilor legislative 

înscrise pe ordinea de zi.  

Propunerile legislative au ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea art.385 din Legea nr.95/2005 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, în sensul modificării dispoziţiilor referitoare la pensionarea 

medicilor. 

Domnul preşedinte Stelian Duţu a informat membrii comisiei că 

propunerile legislative au fost respinse de către Senat în şedinţa din 9 

noiembrie 2006. În ansamblul lor, acestea vizează pensionarea medicilor la 

vârsta de 65 de ani, indiferent de sex, precum şi posibilitatea doctorilor în 

medicină de a continua activitatea medicală până la vârsta de 70 de ani. 

Pentru medicii de familie din mediul rural, norma prevede posibilitatea 

continuării activităţii după împlinirea vârstei de pensionare, la cerere, cu 

avizul Colegiului Medicilor din România şi al ministrului sănătăţii publice. 

În cadrul lucrărilor a fost analizat raportul asupra propunerilor 

legislative întocmit de către Comisia pentru sănătate şi familie, într-o şedinţă 

anterioară. 
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În urma dezbaterilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a 

hotărât, cu unanimitate de voturi, acceptarea raportului de respingere a 

propunerilor legislative întrucât acestea au rămas fără obiect de reglementare 

ca urmare a adoptării de către Camera Deputaţilor, în calitate de Cameră 

decizională, a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.104/2006 pentru modificarea alin.(3) al art.190 din Legea nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii. Prin această lege a fost preluată 

integral problematica cuprinsă de cele 4 propuneri legislative. 

 

 
 
  Preşedinte,     Secretar, 

Stelian Duţu      Kerekes Karoly 

 


