Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

PROCES VERBAL
al şedinţelor comisiei din zilele de 27, 28 şi 29 noiembrie 2007

În ziua de 27 noiembrie 2007 la lucrările comisiei sunt prezenţi 16
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. 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
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13. Ioan Cindrea
14. Irinel Ioan Stativă
15. Gabriela Nedelcu
16. Dan Constantin Mocănescu-Coloros.
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Gheorghe Barbu,
preşedintele comisiei.
Comisia aprobă, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi:
1. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul
statului pentru salarizarea clerului - PLx 561/2007
2. Propunere legislativă pentru modificarea art. 213 din Legea nr. 95 din 14
aprilie 2006 privind reforma din domeniul sănătăţii - Plx 668/2007
3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.80/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor
personalului diplomatic şi consular - PLx 727/2007
4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.77/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.164/2001 privind
pensiile militare de stat, precum şi pentru modificarea Legii nr.80/1995
privind statutul cadrelor militare - PLx 721/2007
5. Propunere legislativă pentru modificarea art.14 din Legea nr.44/1994
privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi
văduvelor de război - Plx 739/2007
6. Propunere

legislativă

pentru

modificarea

şi

completarea

Legii

nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor Plx 723/2007.
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La dezbateri participă ca invitaţi:
1. D-na Denisa Pătraşcu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi
Egalităţii de Şanse
2. D-na Georgeta Bratu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii
de Şanse
3. D-l mr. Sorin Chiper – consilier juridic, Ministerul Apărării
Lucrările comisiei încep cu dezbaterea propunerii legislative pentru
modificarea şi completarea Legii nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea
şi funcţionarea creşelor (Plx 723/2007), aflată la punctul 6 pe ordinea de zi,
care este prezentată de către domnul preşedinte Gheorghe Barbu.
Domnia sa precizează că obiectul de reglementare îl constituie
modificarea şi completarea Legii nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea
şi funcţionarea creşelor, în sensul ca noul cadru legislativ să realoce creşei
statutul autonom, distinct de al altor instituţii care au ca obiect al activităţii
copilul, potrivit atribuţiilor ce îi revin ca unitate sanitară de interes public
pentru creşterea, educarea şi îngrijirea medicală specifice copilului în vârstă
de până la 3 ani. De asemenea, pentru organizarea şi structurarea unitară a
creşelor, pentru asigurarea funcţionării lor după normative unice, dar şi
pentru o coordonare competentă şi corespunzătoare a activităţii din creşe, se
impune înfiinţarea Autorităţii Naţionale a Creşelor, instituţie cu personalitate
juridică în subordinea Ministerului Sănătăţii Publice.
Domnul preşedinte Gheorghe Barbu dă cuvântul domnilor deputaţi,
pentru a-şi expune punctele de vedere.
Domnul deputat Marian Sârbu, vicepreşedinte al comisiei, consideră
că noua definiţie a creşei nu este corelată cu definiţia dată serviciilor sociale
la art.5 lit.d) din Legea nr.47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă
socială, potrivit căreia creşele sunt furnizori de servicii sociale specializate.
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De asemenea, domnia sa precizează că noile dispoziţii sunt restrictive,
obligând consiliile locale să înfiinţeze numai creşe ca unităţi cu personalitate
juridică.
În ceea ce priveşte propunerea de abrogare a alin.(2) al art.4, domnia
sa propune eliminarea acesteia, având în vedere, pe de o parte, importanţa
socială, sanitară şi educaţională a acreditării serviciilor sociale furnizate de
creşe publice sau private, iar pe de altă parte, dispoziţiile art.13 alin.(2) din
Legea nr.47/2006, potrivit cărora este obligatorie acreditarea furnizorilor de
servicii sociale, precum şi serviciile sociale acordate.
Referitor la modificarea art.2 alin.(6), domnul deputat Filonaş Chiş
precizează că, printre alte atribuţii, creşele oferă servicii specializate privind
educarea timpurie a copiilor şi este firesc ca această coordonare
metodologică să fie realizată de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi
Tineretului. De asemenea, coordonarea metodologică a serviciilor sociale
furnizate de creşe se realizează de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de
Şanse, în calitate de autoritate publică centrală care elaborează politica de
asistenţă socială.
Referitor la Agenţia Naţională a Creşelor, domnul deputat Marian
Sârbu spune că iniţiatorii nu precizează: personalitatea juridică, înfiinţarea,
funcţionarea, subordonarea, finanţarea, atribuţii, număr de posturi, sediu,
deşi în Expunerea de motive se menţionează că Agenţia Naţională a Creşelor
este instituţie cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Sănătăţii
Publice.
În ceea ce priveşte propunerea de abrogare a art.7, domnul deputat
Ioan Cindrea consideră că acest articol trebuie să rămână în vigoare deoarece
contractul care se încheie între creşă şi părinţi stabileşte o serie de drepturi şi
obligaţii pentru cele două părţi atât în ceea ce priveşte activităţile destinate
copiilor, cât şi în creşterea eficienţei managementului creşei.
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Referitor la propunerea de abrogare a alin.(3) al art.8, domnul deputat
Marian Sârbu consideră că eliminarea acestui alineat ar avea drept consecinţă
imposibilitatea înfiinţării creşelor private, acestea fiind lipsite de finanţare.
De asemenea, domnia sa menţionează că propunerea de abrogare a
art.11 trebuie eliminată întrucât Legea nr.193/2006 privind acordarea
tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă prevede, la art.10, că tichetele de
creşă pot fi utilizate numai pentru achitarea taxelor la creşa unde este înscris
copilul salariatului. De asemenea, în acelaşi articol se mai precizează că
tichetele de creşă pot fi utilizate în relaţia cu creşele, cu care unităţile
emitente au contractat prestarea serviciilor respective. Abrogarea alin.(3) ar
conduce la imposibilitatea aplicării prevederilor Legii nr.193/2006.
Având în vedere aceste aspecte, domnul deputat Marian Sârbu
propune respingerea iniţiativei legislative şi acordarea unui aviz negativ.
Domnul preşedinte Gheorghe Barbu supune votului propunerea de
respingere, care întruneşte 12 voturi pentru şi 4 voturi împotrivă.
Propunerea legislativă pentru modificarea art.14 din Legea nr.44/1994
privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi
văduvelor de război (Plx 739/2007), aflată la punctul 5 pe ordinea de zi, este
prezentată de către doamna Monica Rallu Curta, expert în cadrul comisiei.
Domnia sa precizează că obiectul de reglementare îl constituie
modificarea art.14 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum
şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, în sensul măririi procentului rentei
lunare pentru veteranii de război decoraţi cu medalia „Crucea comemorativă
a celui de-al doilea război mondial 1941-1945” de la 25% la 50% din solda
de grad a unui sublocotenent.
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Domnul preşedinte Gheorghe Barbu propune respingerea iniţiativei
legislative pentru evitarea paralelismului legislativ întrucât a fost adoptată de
Parlament şi promulgată de Preşedintele României Legea nr.303/2007,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.785 din 20 noiembrie
2007, care, printre alte modificări aduse Legii nr.44/1994, modifică şi art.14
în sensul propus de iniţiatori. Ca urmare, propunerea legislativă a rămas fără
obiect.
Supusă la vot, propunerea de respingere este acceptată cu unanimitate
de voturi.
Celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi sunt amânate pentru şedinţa
următoare.
În ziua de 28 noiembrie 2007 la lucrările comisiei sunt prezenţi 16
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. 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
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11. Iuliu Ioan Furo
12. Filonaş Chiş
13. Ioan Cindrea
14. Irinel Ioan Stativă
15. Gabriela Nedelcu
16. Dan Constantin Mocănescu-Coloros.
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Gheorghe Barbu,
preşedintele comisiei.
Pe ordinea de zi se află proiectele amânate din şedinţa anterioară.
La dezbateri participă ca invitaţi:
1. D-na Denisa Pătraşcu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi
Egalităţii de Şanse
2. D-na Georgeta Bratu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii
de Şanse
3. D-l Ion Gibescu – şef serviciu, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de
Şanse
4. D-l Florentin Ilie – consilier juridic, Ministerul Apărării
5. D-l col.dr. Marian Constantin – şef serviciu, Ministerul Apărării
6. D-na Elena Şerbănescu – consilier diplomatic, Ministerul Afacerilor
Externe.
Dezbaterile continuă cu propunerea legislativă pentru modificarea
art.213 din Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul
sănătăţii (Plx 668/2007), care este prezentată de către doamna Monica Rallu
Curta, expert în cadrul comisiei. Domnia sa menţionează că au fost învestite
cu dezbaterea pe fond a acestei propuneri legislative Comisia pentru muncă
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şi protecţie socială şi Comisia pentru sănătate şi familie, precum şi faptul că
a fost respinsă de Senat în şedinţa din 1 octombrie 2007.
Domnul preşedinte Gheorghe Barbu precizează că obiectul de
reglementare îl constituie completarea art.213 cu un nou alineat, potrivit
căruia persoanele care şi-au pierdut calitatea de asigurat din motive
neimputabile lor, pentru a o redobândi, trebuie să aibă perioada de
contribuţie de numai 6 luni, astfel încât serviciile medicale să fie accesibile
tuturor cetăţenilor.
Domnul deputat Iuliu Furo consideră că se încalcă prevederile
Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală cu
privire la termenele de prescripţie privind obligaţiile fiscale. De altfel,
art.259 alin.(8) din Legea nr.95/2006 prevede că persoanele care au obligaţia
de a se asigura şi nu pot dovedi plata, pentru a obţine calitatea de asigurat
trebuie să achite contribuţia lunară pe ultimii 5 ani începând cu data primei
solicitări sau de la data ultimei plăţi a contribuţiei dacă perioada este mai
mică de 5 ani.
Având în vedere aceste aspecte, domnul deputat Iuliu Furo propune
respingerea iniţiativei legislative.
Supusă la vot, propunerea de respingere întruneşte 15 voturi pentru şi
o abţinere. Raportul comun se va întocmi după finalizarea dezbaterilor
asupra propunerii legislative şi la Comisia pentru sănătate şi familie.
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.77/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.164/2001
privind pensiile militare de stat, precum şi pentru modificarea Legii
nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare (PLx 721/2007) este prezentat
de către doamna Sorina Steliana Szabo, expert în cadrul comisiei.
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Domnia sa precizează că au fost învestite cu dezbaterea pe fond a
acestui proiect de lege Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.
Domnul Florentin Ilie, consilier juridic în cadrul Ministerului Apărării
menţionează că prin dobândirea calităţii de stat membru al Uniunii
Europene, România şi-a asumat, de la data de 1 ianuarie 2007, obligaţia de a
transpune acquis-ul comunitar, implicit de a asigura respectarea principiului
egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în cadrul schemelor ocupaţionale de
pensii, inclusiv în ceea ce priveşte sistemul pensiilor militare de stat,
reglementat prin Legea nr.164/2001.
Domnul col.dr. Marian Constantin, şef serviciu în cadrul Ministerului
Apărării, precizează că pentru adoptarea măsurilor legislative care să asigure
egalitatea de tratament în schemele ocupaţionale, a fost promovată această
ordonanţă de urgenţă, prin care se elimină discriminările între femei şi
bărbaţi în ceea ce priveşte condiţiile de vechime minimă în serviciu necesare
cadrelor militare pentru a beneficia de pensie de serviciu pentru limită de
vârstă, respectiv pensie de serviciu anticipată sau anticipată parţială. În acest
sens, ordonanţa de urgenţă prevede, pentru bărbaţi, reducerea vechimii
minime în serviciu de la 30 la 25 de ani, iar pentru a se asigura un echilibru,
creşterea vechimii efective ca militar, pentru femei, de la 10 la 15 ani.
Domnul preşedinte Gheorghe Barbu aduce la cunoştinţa celor prezenţi
că au fost depuse amendamente de către domnul deputat Niculae Mircovici,
amendamente care se referă atât la modificarea şi completarea ordonanţei de
urgenţă, cât şi la modificarea şi completarea Legii nr.164/2001. Ţinând cont
că cele două comisii au fost învestite cu un proiect de Lege pentru aprobarea
ordonanţei de urgenţă iniţiată de Guvern, domnul preşedinte propune să fie
luate în dezbatere doar amendamentele făcute la textul ordonanţei, nu şi la
legea iniţială. Propunerea este acceptată cu unanimitate de voturi.
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Domnul deputat Marian Sârbu consideră că unele amendamente ale
domnului deputat Niculae Mircovici exced cu mult obiectului de
reglementare al ordonanţei de urgenţă, iar domnul deputat Gheorghe Barbu
apreciază că ele pot face, eventual, obiectul unei iniţiative legislative
distincte de modificare a Legii nr.164/2001.
De

asemenea,

domnul

Marian

Sârbu

consideră

că

asupra

amendamentelor domnului deputat Niculae Mircovici trebuie să se pronunţe
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, având în
vedere cunoştinţele de specialitate ale membrilor acestei comisii.
Domnul preşedinte Gheorghe Barbu precizează că din punctul de
vedere al comisiei noastre, forma propusă de Guvern răspunde necesităţii
transpunerii Directivei 86/378/CEE privind implementarea principiului
egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în schemele ocupaţionale de
securitate socială, modificată prin Directiva 96/67/CE.
De asemenea, domnia sa mai precizează că urgenţa ordonanţei se
justifică prin modificările care prevăd armonizarea cu directiva europeană
menţionată, şi propune adoptarea proiectului în forma prezentată de Senat.
Propunerile domnilor deputaţi Marian Sârbu şi Gheorghe Barbu sunt
acceptate cu unanimitate de voturi, urmând a se întocmi o notă către Comisia
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cu soluţia adoptată de
comisia noastră, în vederea întocmirii raportului comun, după finalizarea
proiectului în plenul acestei comisii.
Asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.80/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor
personalului diplomatic şi consular (PLx 727/2007) au loc doar dezbateri
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generale, la propunerea domnului preşedinte Gheorghe Barbu, urmând să se
finalizeze într-o şedinţă ulterioară.
Astfel, proiectul de lege este prezentat de către doamna Elena Anghel,
consilier în cadrul comisiei, care menţionează că proiectul de lege a fost
adoptat de Senat în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia
României, republicată.
Doamna Elena Şerbănescu, consilier diplomatic în cadrul Ministerului
Afacerilor Externe, menţionează că s-a impus promovarea ordonanţei de
urgenţă având în vedere că sistemul de pensionare a membrilor personalului
diplomatic şi consular, reglementat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.36/2003, aprobată prin Legea nr.595/2003, cu modificările şi completările
ulterioare, poate fi considerat sistem de pensii ocupaţional, fiindu-i aplicabile
prevederile Directivei nr.86/378/EEC privind implementarea principiului
egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în schemele ocupaţionale de
securitate socială, modificată prin Directiva 96/67/CE, precum şi ale art.141
din Tratat. Ca urmare, trebuie eliminate orice forme de discriminare, precum
vârste diferite de pensionare, stagii de cotizare, vechime în muncă sau în
serviciu diferite, formule de calcul sau alte criterii de stabilire a pensiei, care
conduc în final la cuantumuri diferite ale pensiei pentru femei şi bărbaţi.
Domnul preşedinte Gheorghe Barbu doreşte să afle care este vârsta de
pensionare egalizată pentru alte categorii de personal.
Doamna director Georgeta Bratu precizează că pentru poliţişti şi
militari vârsta este de 55 de ani, pentru judecători şi procuri – 60 de ani,
pentru funcţionarii publici parlamentari - 65 de ani, pentru parlamentari – 63
de ani.
Domnul preşedinte Gheorghe Barbu propune amânarea dezbaterilor cu
o săptămână, pentru ca reprezentanţii Ministerului Afacerilor Externe să
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precizeze oportunitatea vârstei de 60 de ani şi a vechimii în serviciu de 18
ani. Propunerea este acceptată cu unanimitate de voturi.
Asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.142/1999
privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului (PLx 561/2007) au loc
doar dezbateri generale. Domnul preşedinte Gheorghe Barbu întreabă dacă
există în un proiect de act normativ de majorare a salariilor personalului
clerical.
Domnul Ion Gibescu, şef serviciu în cadrul Ministerului Muncii,
Familiei şi Egalităţii de Şanse precizează că există un proiect de lege al
Ministerului Culturii şi Cultelor, care a fost deja aprobat de Guvern şi în cel
mai scurt timp îşi va începe procedura legislativă.
Domnul Ştefan Ioniţă, director în cadrul Ministerului Culturii şi
Cultelor, menţionează că motivarea noului proiect de lege ţine seama şi de
apariţia Legii cultelor, care impune modificarea salarizării acestei categorii
de persoane.
Având în vedere aceste asepcte, domnul preşedinte Gheorghe Barbu
propune amânarea dezbaterilor asupra prezentului proiect de lege până când
vom fi învestiţi cu dezbaterea pe fond a proiectului de lege aprobat de
Guvern. Propunerea este acceptată cu unanimitate de voturi.

12

În ziua de 29 noiembrie 2007, la lucrările Comisiei pentru muncă şi
protecţie socială au participat 16 deputaţi din totalul de 18 membri ai
acesteia. Lucrările 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 3 - 7 decembrie 2007.
Preşedinte,

Secretar,

Gheorghe Barbu

Kerekes Karoly

Întocmit,
Lidia Vlădescu, consultant
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