Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

PROCES VERBAL
al şedinţei comisiei din ziua de 4 octombrie 2007
În ziua de 4 octombrie 2007 la lucrările comisiei sunt prezenţi 15
deputaţi, lipsind domnul deputat Dumitru Gheorghe Mircea Coşea (grup
parlamentar PNL) – delegaţie, doamna deputat Gabriela Nedelcu (grup
parlamentar PSD) – delegaţie şi domnul deputat Mihai Alexandru Voicu
(grup parlamentar PNL) – 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. Dan Constantin Mocănescu-Coloros.
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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 înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Consiliului

pentru

Protecţia

Drepturilor

Pacientului

(CPDP)

– Plx 551/2007 – avizare
2. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.109/1997 privind organizarea
şi

funcţionarea

Consiliului

Economic

şi

Social

– PLx 566/2007 – fond
3. Proiect de Lege privind modificarea anexei la Legea nr.656/2002 pentru
prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea
unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
– PLx 579/2007 – fond
4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128 din
12 iulie 1997 privind statutul personalului didactic, cu modificările şi
completările ulterioare – Plx 547/2007 – fond.
La dezbaterea propunerii legislative aflată la punctul 4 pe ordinea de zi
participă ca invitaţi:
1. Doamna Pasztor Gabriella – Secretar de Stat, Ministerul Educaţiei,
Cercetării şi Tineretului
2. Doamna Maria Torceanu – consilier, Ministerul Economiei şi Finanţelor.
Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Consiliului pentru Protecţia Drepturilor Pacientului (CPDP) este prezentată
membrilor comisiei de către domnul preşedinte Gheorghe Barbu.
Domnia sa consideră că este un proiect ambiţios, dar care are destule
neclarităţi, însă probabil acestea vor fi remediate în cadrul dezbaterii pe fond
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la Comisia pentru sănătate şi familie. Drept urmare, propune avizarea
favorabilă în forma prezentată, propunere care este acceptată cu unanimitate
de voturi.
Proiectul de Lege privind modificarea anexei la Legea nr.656/2002
pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea
unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism este
prezentat de către domnul preşedinte Gheorghe Barbu.
Domnia sa precizează că proiectul de lege are ca obiect de
reglementare modificarea anexei la Legea nr.656/2002, în sensul creării
bazei legale privind acordarea drepturilor salariale pentru personalul auxiliar
de specialitate cu studii medii din cadrul Oficiului, respectiv asistenţi
analişti, întrucât prin Ordonanţa Guvernului nr.8/2007 a fost abrogată Legea
nr.50/1996 în baza căreia această categorie de personal a fost salarizată.
Domnul preşedinte Gheorghe Barbu propune eliminarea perioadelor
dintre paranteze, pentru respectarea principiului neretroactivităţii legii. În
urma discuţiilor, propunerea este acceptată cu unanimitate de voturi.
Domnul deputat Ioan Cindrea propune eliminarea titlului ordonanţei,
pentru unitate de terminologie în cuprinsul legii, menţionând că nici la
celelalte numere curente nu apare titlul actului normativ la care se face
trimitere. Propunerea este acceptată cu unanimitate de voturi.
Supus la vot, proiectul de lege este aprobat cu unanimitate de voturi,
în forma ce se regăseşte în raportul comisiei.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.128
din 12 iulie 1997 privind statutul personalului didactic, cu modificările şi
completările ulterioare, a fost prezentată de domnul deputat Gheorghe Barbu,
care menţionează că obiectul de reglementare îl constituie acordarea unui
spor la salariul de bază echivalent cu salariul mediu brut pe economie, pentru
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cadrele didactice care predau limba şi literatura română în localităţile unde
cetăţenii de etnie română sunt minoritari.
Domnia sa doreşte să afle care este poziţia ministerului de resort faţă
de acest proiect de act normativ.
Doamna Secretar de Stat Pasztor Gabriella menţionează că Ministerul
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului a elaborat un punct de vedere negativ,
chiar dacă este o lipsă acută de cadre didactice pentru predarea limbii
române, mai ales în mediul rural şi cu atât mai mult în localităţile unde
cetăţenii de etnie română sunt minoritari.
Doamna Maria Torceanu, consilier în cadrul Ministerului Economiei
şi Finanţelor precizează că nici acest minister nu susţine propunerea
legislativă.
Domnul deputat Ioan Cindrea doreşte să afle de ce Guvernul nu şi-a
exprimat punctul de vedere?
Domnia sa consideră că trebuie atraşi tineri profesori în mediul rural,
pentru predarea limbii materne, română sau maghiară, pentru a nu exista
discriminare, însă suma propusă este foarte mică. Domnul deputat Ioan
Cindrea propune să se solicite Guvernului, în scris, un punct de vedere
oficial.
Domnul deputat Kerekes Karoly menţionează că în orice sector de
activitate se dau sporuri şi stimulente, dar în anumite condiţii grele de
desfăşurare a activităţii. Domnia sa consideră că nu ar trebui date astfel de
stimulente, pentru predarea unei materii în instituţiile de învăţământ, şi
propune respingerea proiectului de act normativ.
Domnul preşedinte Gheorghe Barbu, referindu-se la salarizarea
cadrelor didactice, consideră că pentru a atrage tinerii profesori în zonele
izolate se pot da alte stimulente sau sporuri, pentru diverse condiţii, dar nu
pentru că aceştia predau limba şi literatura română. Dacă s-ar aproba această
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propunere legislativă s-ar crea un precedent, însă, în primul rând, aceasta este
discriminatorie faţă de ceilalţi profesori, care predau diverse materii în
aceleaşi localităţi.
Domnul deputat Dan Mocănescu apreciază că este deficit real de
personal în învăţământ şi ar trebui luate măsuri active de atragere a tinerilor
spre acest domeniu, dar şi de păstrare a cadrelor didactice pe posturi, prin
salarii motivante şi condiţii de desfăşurare a activităţii mult mai bune ca şi în
prezent. Astfel, s-ar evita migrarea cadrelor didactice către alte domenii.
Domnul preşedinte Gheorghe Barbu precizează că propunerea
legislativă este trimisă pentru dezbatere pe fond şi Comisiei pentru
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, alături de care trebuie să întocmim un
raport comun. Domnia sa propune discutarea proiectului în şedinţă comună a
celor două comisii, săptămâna viitoare, întrucât Camera Deputaţilor este
Prima cameră sesizată, iar data la care se împlineşte termenul constituţional
pentru dezbatere şi vot final în Plenul Camerei Deputaţilor este 19.10.2007.
Asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.109/1997
privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social, aflat la
punctul 4 pe ordinea de zi, au fost făcute doar unele aprecieri generale,
deoarece proiectul se va dezbate pe fond alături de Comisia pentru politică
economică, reformă şi privatizare, în şedinţă comună, începând cu ora 10.30.
Astfel, domnul preşedinte Gheorghe Barbu menţionează că proiectul
de lege modifică prevederile din Legea nr.109/1997 referitoare la numirea
membrilor Consiliului Economic şi Social de către confederaţiile patronale şi
confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional.
Domnul preşedinte Gheorghe Barbu precizează că în acest moment,
CES-ul nu funcţionează în plenul său, întrucât confederaţiile sindicale şi
patronale nu reuşesc, prin consens, să-şi delege reprezentanţii. Toate
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punctele de vedere elaborate în cadrul CES sunt date de comisiile de
specialitate şi semnate de secretarul general al CES.
Domnia sa consideră, ca o concluzie, că dacă nu se ia urgent o decizie,
CES-ul nu va putea funcţiona legal.
Începând cu ora 10.30, membrii celor două comisii, Comisia pentru
muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru politică economică, reformă şi
privatizare, continuă dezbaterile asupra proiectului de lege în şedinţă
comună.
Lucrările sunt conduse de domnul deputat Gheorghe Barbu,
preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, care consideră că
repartizarea locurilor între confederaţiile sindicale, respectiv confederaţiile
patronale nu se poate face prin consens. Soluţia adoptată, de repartizare a
locurilor de comun acord sau prin vot, cu majoritate de trei pătrimi, este o
soluţie bună.
În continuarea discuţiilor, domnia sa dă cuvântul domnului deputat
Gheorghe Gabor, prezent la lucrări în calitate de iniţiator.
Domnul deputat precizează că iniţiativa unui astfel de text s-a născut
în urma unor întâlniri a unui grup de deputaţi cu reprezentanţi de la diverse
întreprinderi, mici şi mijlocii.
Domnul preşedinte Gheorghe Barbu doreşte să afle şi părerea
Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi dă cuvântul domnului
Serghei Mesaroş, director în cadrul acestui minister.
Domnul director precizează că este vorba numai despre alcătuirea
CES-ului şi problema rezidă în dispersia sindicatelor şi patronatelor.
Astfel, 12 confederaţii sunt cuprinse în 2 blocuri patronale de 7,
respectiv 5 confederaţii. Cvorumul de 3/4, aşa cum a fost adoptat de Senat,
impune negocieri între cele două blocuri patronale.
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De asemenea, proiectul de lege abrogă prevederile din Legea
nr.109/1997 referitoare la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească o
persoană pentru a deveni membru CES, respectiv cetăţenia română şi vârsta
minimă de 30 de ani, abrogări impuse de directivele europene.
Domnul deputat Ioan Cindrea apreciază că este o problemă sensibilă.
Consensul se referă la consensul de desemnare în CES a reprezentanţilor
patronatelor şi sindicatelor şi consideră că intrăm în conflict cu Organizaţia
Internaţională a Muncii, asumându-ne această modificare de cvorum, acest
lucru însemnând limitarea dreptului la asociere. Nu trebuie să limităm
accesul în structuri bi şi tripartite, cum este CES-ul.
Domnul deputat Lakatos Petru apreciază că un singur reprezentant
poate să-i împiedice pe ceilalţi să acceadă în CES, de aceea consensul nu este
bun.
Domnul deputat Ioan Cindrea precizează că este vorba de consensul
celor care participă.
Domnul deputat Aurel Vainer, vicepreşedinte al Comisiei pentru
politică economică, reformă şi privatizare, apreciază că poate ar trebui un
CES-Parlament, cu drept de reprezentare pentru fiecare confederaţie
recunoscută. Domnia sa consideră că trebuie găsită o soluţie pentru
deblocare şi precizează că susţine varianta propusă de Senat.
Domnul deputat Dan Mocănescu apreciază că dacă Guvernul şi
sindicatele nu au probleme, atunci patronatele nu au învăţat să negocieze.
Domnia sa menţionează că din 25 de confederaţii patronale s-au prezentat 13
ca fiind reprezentative.
De asemenea, domnul deputat precizează că în CES sunt 3 părţi –
Guvernul, patronatele şi sindicatele, care nu sunt echivalente şi discută
interese diferite.
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Domnul deputat Adrian Miuţescu apreciază că problema nu este
simplă şi are un istoric. Sindicatele au un patrimoniu, iar interesele sunt
majore. Domnia sa consideră că trebuie să existe reprezentativitate de ambele
părţi - sindicate şi patronate, ca urmare susţine varianta propusă de Senat.
Domnul deputat Mihai Tudose, preşedintele Comisiei pentru politică
economică, reformă şi privatizare, apreciază că toate părerile exprimate sunt
de luat în considerare şi până la urmă sigur vom găsi soluţia cea mai bună
pentru a debloca funcţionarea CES-ului.
Domnul preşedinte Gheorghe Barbu consideră că o parte importantă
din vină o are Parlamentul întrucât proiectul de modificare a Legii
patronatelor zace la Comisia pentru industrii de mai bine de un an, iar
comisiile care au printre domeniile de activitate stabilite de Parlament şi
reglementarea statutului juridic al sindicatelor şi al organizaţiilor patronale
nu au fost învestite nici măcar cu avizarea acestui proiect de act normativ.
De asemenea, domnia sa consideră că din cauza conducătorilor
patronatelor, acestea cuprind ramuri diferite şi ar trebui organizate la nivel de
ramură economică şi nu cum este acum: o confederaţie patronală cuprinde
patronate din industria cărnii, pielărie, construcţii, etc.
Referitor la IMM-uri, domnul preşedinte Gheorghe Barbu apreciază că
au un interes care în UE nu există. În celelalte ţări, IMM-urile constituie un
sector terţiar, iar în România acestea vor să fie recunoscute ca patronate. Pe
acest lobby, suntem în situaţia de blocaj şi CES-ul nu funcţionează în mod
legal.
Domnia sa consideră că ar trebui să avem măcar o discuţie, chiar şi
formală, cu toate confederaţiile sindicale şi cele patronale, pentru afla şi
punctul lor de vedere. Astfel, propune amânarea dezbaterilor, pentru a invita
la discuţii, pe rând, aceste confederaţii, întrucât este o decizie greu de luat.

8

Întrucât legea este pentru CES, nu suntem obligaţi să ţinem cont de
avizul lor, chiar dacă este consultativ. Intenţia a fost ca Guvernul să iasă din
CES şi să intre în locul lui sectorul terţiar, respectiv IMM-urile. Tocmai de
aceea trebuie să avem aceste discuţii cu patronatele şi sindicatele.
Domnul deputat Octavian Purceld, vicepreşedinte al Comisiei pentru
politică economică, reformă şi privatizare, susţine propunerea domnului
deputat Gheorghe Barbu, dar să propunem şi nişte termene.
Domnul preşedinte Mihai Tudose propune să solicităm Biroului
Permanent, printr-o adresă comună, prelungirea termenului de depunere a
raportului cu o lună de zile, timp în care să invităm la discuţii confederaţiile
sindicale şi cele patronale.
De asemenea, domnia sa propune ca discuţiile să aibă loc în aceeaşi zi,
de preferabil într-o marţi, la Sala Nicolae Bălcescu, iar la dezbateri să
participe şi reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de
Şanse, la nivel de Secretari de Stat.
Propunerile sunt acceptate cu unanimitate de voturi.
În finalul dezbaterilor, domnul deputat Gheorghe Gabor mulţumeşte
pentru invitaţie şi mai ales pentru părerile exprimate, menţionând că domnia
sa a ţinut cont de ce s-a spus la întâlnirile cu grupul de lucru, fără să prevadă
că implicaţiile acestei modificări sunt atât de complexe.
Preşedinte,

Secretar,

Gheorghe Barbu

Kerekes Karoly
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