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Parlamentul  României 

Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 

 

PROCES  VERBAL 

al şedinţei comisiei din ziua de 20 septembrie 2007 

 

În ziua de 20 septembrie 2007 la lucrările comisiei sunt prezenţi 16 

deputaţi, lipsind domnul deputat Dumitru Gheorghe Mircea Coşea – 

delegaţie şi domnul deputat Mihai Alexandru Voicu – ministru delegat. 

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. Ionela Pop Bruchental  

7. Stelian Duţu  

8. Valentin Adrian Iliescu 

9. Gheorghe Adrian Miuţescu  

10.  Samuel Valentin Boşneac 

11.  Iuliu Ioan Furo 

12.  Filonaş Chiş 

13.  Ioan Cindrea 

14.  Irinel Ioan Stativă 

15.  Gabriela Nedelcu 

Administrator
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16.  Dan Constantin Mocănescu-Coloros 

  

 Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Gheorghe Barbu, 

preşedintele comisiei. 

Comisia aprobă, cu unanimitate de voturi, ca pe ordinea de zi să fie 

înscrisă propunerea legislativă pentru completarea articolelor 1, 2, 3 şi 5 din 

Legea nr.8/2006, modificată prin Legea nr.4/2007, privind instituirea 

indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai 

uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de 

utilitate publică (Plx 465/2007). 

La dezbateri au participat din partea Ministerului Muncii, Familiei şi 

Egalităţii de Şanse, doamna Secretar de Stat Denisa Pătraşcu şi doamna 

director Georgeta Bratu. 

Iniţiativa legislativă este prezentată de domnul preşedinte Gheorghe 

Barbu, care precizează că obiectul de reglementare vizează includerea, 

printre beneficiarii indemnizaţiei prevăzute de Legea nr.8/2006, şi a 

pensionarilor care provin din presă şi care au desfăşurat o activitate 

profesională specifică de minimum 20 de ani în acest domeniu. 

Domnia sa reaminteşte că această iniţiativă a fost dezbătută în luna 

august, dar s-a aşteptat expirarea termenului de depunere a amendamentelor, 

pentru finalizarea dezbaterilor. 

Domnul deputat Iuliu Furo apreciază că scopul Legii nr.8/2006 este de 

a se acorda o indemnizaţie pentru pensionarii sistemului public de pensii care 

sunt membri ai uniunilor de creatori legal constituite, recunoscute ca 

persoane juridice de utilitate publică, respectiv pensionarii care şi-au 

desfăşurat activitatea în domeniul literar artistic, aceştia fiind pensionarii 

scriitori, artişti plastici, compozitori, muzicologi, oameni de teatru, cineaşti şi 

arhitecţi. În acest context, extinderea câmpului de aplicare a legii şi pentru 
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ziarişti nu se justifică, aceştia nefiind cuprinşi în cadrul unei uniuni de 

creaţie. 

Domnul deputat Dan Mocănescu menţionează că este imposibil ca 

presa să fie structurată într-o singură uniune, care să aibă reprezentare 

exclusivă la nivel naţional, cum este cazul celorlalte uniuni de creatori. În 

domeniul presei există, mai cunoscut, Clubul Român de Presă, dar acesta 

reuneşte instituţii de presă, reprezentate prin persoane fizice mandatate – 

deci nu este o uniune de persoane fizice, ci juridice. În acest context, domnia 

sa precizează că în prezent sunt înregistrate peste 80 de uniuni şi asociaţii 

profesionale de presă. 

Doamna Secretar de Stat Denisa Pătraşcu consideră că nefiind definită 

activitatea de presă, aplicarea prevederilor acestei iniţiative, din punct de 

vedere metodologic, este, practic, imposibilă.  

Doamna director Georgeta Bratu consideră că propunerea legislativă 

ar avea ca efect adâncirea discriminării în cadrul sistemului public de pensii, 

şi, în plus, expunerea de motive nu conţine estimări privind influenţele 

financiare suplimentare rezultate din măsura stabilită prin propunerea 

legislativă şi nu precizează modul de acoperire a plusului de cheltuieli, astfel 

cum prevede art.15 alin.(1) din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, 

cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art.138 alin.(5) din 

Constituţia României. 

Având în vedere aceste aspecte expuse de membrii comisiei şi 

reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, domnul 

preşedinte Gheorghe Barbu propune respingerea iniţiativei legislative. 

Propunerea este acceptată cu 15 voturi pentru şi o abţinere. 

 

  Preşedinte,     Secretar, 

Gheorghe Barbu      Pavel Todoran 


