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Parlamentul  României 

Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 

 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 7, 8, 9 şi 10 mai 2007 

 

 

În ziua de 7 mai 2007, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi-a desfăşurat 

lucrările între orele 16.00 – 18.00, având următoarea ordine de zi: 

1. Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii nr.128/1997 privind Statutul 

personalului didactic - Plx 263/2007 

2. Propunere legislativă pentru completarea Legii administraţiei publice locale nr. 

215/2001 - Plx 246/2007  

3. Propunere legislativă privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.209/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 

proprietăţii - PLx 201/2007 

4. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2007 

pentru modificarea şi completarea anexei nr.4 la Legea nr.495/2004 privind 

salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a 

Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi 

institutele culturale româneşti din străinătate - PLx 215/2007 

5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.495/2004 privind 

salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a 

Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi 

institutele culturale româneşti din străinătate, cu modificările şi completările 

ulterioare - Plx 220/2007 

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.495/2004 privind 

salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a 

Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi 

institutele culturale româneşti din străinătate, cu modificările şi completările 

ulterioare - PLx 221/2007. 
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7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.136/2006 

pentru completarea Legii nr.263/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.209/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 

domeniul proprietăţii – PLx 195/2007. 

 
Lucrările şedinţei au fost conduse de d-l deputat Gheorghe Barbu, preşedintele 

comisiei. 

 

Referitor la propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii 

nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, domnul deputat Alexandru Mocanu a 

propus avizarea nefavorabilă, ţinând seama de punctul de vedere negativ al Guvernului, 

precum şi de faptul că Senatul a respins acestă iniţiativă legislativă.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (o 

abţinere), avizarea negativă a propunerii legislative. 

 

Propunerea legislativă pentru completarea Legii administraţiei publice locale 

nr.215/2001 a fost dezbătută şi avizată favorabil, cu unanimitate de voturi, în forma 

prezentată. 

 

Referitor la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.136/2006 pentru completarea Legii nr.263/2006 privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.209/2005 pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative din domeniul proprietăţii, domnul preşedinte Gheorghe Barbu a informat 

membrii comisiei că acesta vizează acordarea unui spor de dificultate de până la 50% din 

indemnizaţia corespunzătoare funcţiei sau după caz, din salariul de încadrare, persoanelor 

care ocupă funcţii de demnitate publică alese sau numite care sunt implicate în mod direct 

în aplicarea legilor de restituire pentru o perioadă de un an. 

Domnul deputat Filonaş Chiş a arătat că nu este de acord cu acordarea acestui 

spor şi propune reducerea perioadei de acordare de la 1 an la 6 luni. 

Domnul deputat Irinel Ioan Stativă a considerat că prin acordarea acestui spor 

ceilalţi membri ai comisiilor respective sunt discriminaţi şi a propus respingerea 

proiectului de lege. 
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Domnul deputat Alexandru Mocanu a fost de părere că ordonanţa ar trebui 

aprobată în forma prezentată pentru a evita obligarea beneficiarilor acestor indemnizaţii 

la restituirea drepturilor primite până la apariţia legii de respingere a ordonanţei. 

Având în vedere dezbaterile, domnul preşedinte Gheorghe Barbu a propus 

amânarea votului final asupra acestui proiect de lege pentru şedinţa din ziua de 8 mai, 

pentru a acorda timp pentru formularea eventualelor amendamente. 

 

Propunerea legislativă privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.209/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 

proprietăţii are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.209/2005 în sensul lărgirii sferei beneficiarilor sporului de 50% din salariul 

de încadrare, cu persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică, alese din cadrul 

administraţiei publice locale care sunt membri în comisiile constituite în baza art.12 din 

Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

şi/sau sunt implicate direct în aplicarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor 

imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie – 22 decembrie 1989, republicată, 

respectiv a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri 

mobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din 

România, republicată. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

respingerea iniţiativei legislative deoarece lărgirea sferei beneficiarilor sporului de 50% 

din salariul de încadrare, acordat persoanelor prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.209/2005, precum şi prelungirea termenului de acordare a acestui spor, nu 

se justifică întrucât conduce la discriminări faţă de ceilalţi membri ai comisiilor care 

prestează acceaşi activitate dar în alte condiţii de salarizare. 

 

Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.10/2007 pentru modificarea şi completarea anexei nr.4 la Legea nr.495/2004 privind 

salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a 

Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi 

institutele culturale româneşti din străinătate, a fost dezbătut şi, cu unanimitate de voturi, 

comisia a decis aprobarea proiectului în forma prezentată de Senat, respectiv respingerea 
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Ordonanţei de urgenţă, pentru a se respecta şi menţine echilibrul în ierarhizarea funcţiilor 

personalului diplomatic şi consular. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.495/2004 

privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a 

Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi 

institutele culturale româneşti din străinătate, cu modificările şi completările ulterioare, 

vizează majorarea coeficientului de multiplicare pentru funcţiile diplomatice şi consulare 

utilizate. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

respingerea iniţiativei legislative întrucât are în vedere creşteri salariale doar pentru o 

anumită categorie de personal, aducându-se astfel o atingere realizării unui tratament 

juridic echitabil în privinţa salarizării pentru întreg personalul din sistemul administraţiei 

publice. 

De asemenea, iniţiativa legislativă încalcă prevederile art.15 alin.(1) din Legea 

nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum 

şi ale art.138 alin.(5) din Constituţia României, întrucât propunerile determină influenţe 

financiare suplimentare asupra bugetului general consolidat şi nu s-au prevăzut, de către 

iniţiatori, mijloacele necesare pentru acoperirea majorării cheltuielilor. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.495/2004 

privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a 

Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi 

institutele culturale româneşti din străinătate, cu modificările şi completările ulterioare, a 

fost de asemenea respinsă, cu unanimitate de voturi, pentru a evita crearea unor 

discrepanţe în sistemul de salarizare al personalului contractual din sectorul bugetar şi în 

cel al funcţionarilor publici. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (19), în ziua de 7 mai 2007 au absentat 

domnul deputat Coşea Dumitru Gheorghe Mircea (Grup parlamentar PNL) – delegaţie şi 

domnul deputat Voicu Mihai Alexandru (Grup parlamentar PNL) – ministru delegat. 
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Conform prevederilor art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, în locul domnului deputat Stelian Duţu (Grup parlamentar PD) a participat 

domnul deputat Alexandru Mocanu. 

Au fost 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. Valentin Adrian Iliescu 

8. Gheorghe Adrian Miuţescu  

9. Samuel Valentin Boşneac 

10.  Iuliu Ioan Furo 

11.  Filonaş Chiş 

12.  Ioan Cindrea 

13.  Alexandru Vladimir Mănăstireanu 

14.  Irinel Ioan Stativă 

15.  Gabriela Nedelcu 

16.  Dan Constantin Mocănescu-Coloros 

17.  Alexandru Mocanu. 

 

În ziua de 8 mai 2007 Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi-a desfăşurat 

lucrările între orele 14.00 – 18.00, în ziua de 9 mai 2007, între orele 9.00 - 15.30, iar în 

ziua de 10 mai 2007 între orele 9.00 – 12.00, având următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.116/2006 
privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective 
efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale regii 
autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, 
precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor 
administraţiei publice locale – PLx 181/2007 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2007 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 
privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective 
efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii 
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autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, 
precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor 
administraţiei publice locale – PLx 182/2007  

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2007 privind creşterile 
salariale ce se vor acorda în anul 2007 controlorilor financiari din cadrul Curţii de 
Conturi, salarizaţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.160/2000 – PLx 
183/2007 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.168/1999 privind 
soluţionarea conflictelor de muncă – Plx 152/2006 

5. Propunere legislativă pentru completarea art.4 din Ordonanţa de urgenţă nr.4/2005 
privind recalcularea pensiilor din sistemul public provenite din fostul sistem al 
asigurărilor sociale de stat, aprobată prin Legea nr.78/2005 – Plx 206/2007 

6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.136/2006 
pentru completarea Legii nr.263/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.209/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul proprietăţii – PLx 195/2007 

7. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de 
pensii şi alte drepturi de asigurări sociale – Plx 202/2007 

8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2007 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale 
personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi 
siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din 
aceste instituţii – PLx 231/2007 

9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii securităţii şi sănătăţii în 
muncă nr.319 din 14 iulie 2006 – Plx 239/2007. 

10.  Studiu individual asupra proiectele aflate pe agenda de lucru a comisiei din 
săptămâna 21-24 mai 2007. 

 

Lucrările şedinţei au fost conduse de d-l deputat Gheorghe Barbu, preşedintele 

comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi: 

1. D-l Derzsi Akos - Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse 

2. D-l Eugen Blaga – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse; 

3. D-na Gabriela Mateescu – şef serviciu, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de 

Şanse; 

4. D-na Cecilia Sebe – consilier, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse; 

5. D-na Camelia Cărbunaru – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de 

Şanse; 

6. D-na Daniela Pescaru - şef serviciu, Ministerul Economiei şi Finanţelor; 

7. D-l Florin Vasile, consilier juridic, Ministerul Apărării; 

8. D-l Gheorghe Mocanu, consilier juridic, Ministerul Apărării; 
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9. D-l Anghel Iordan, preşedinte secţie, Curtea de Conturi;  

10. D-l Bombos Severg, preşedinte secţie, Curtea de Conturi; 

11. D-l Mihai Priboi, consilier, Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor; 

12. D-l Laszlo Gyerko, vicepreşedinte, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor 

Statului; 

13. D-na Ileana Roşu, consilier al vicepreşedintelui, Autoritatea pentru Valorificarea 

Activelor Statului; 

14. D-na Elena Tănase, lider sindicat, Petrotrans Ploieşti;  

15. D-l Eduard Baciu, lider sindicat, Petrotrans Ploieşti; 

16. D-l Lucian Vasilescu, secretar confederat, CNSRL-Frăţia; 

17. D-l Ilie Gheorghe, vicepreşedinte, Blocul Naţional Sindical; 

18. D-l Mihai Cristian, consilier juridic, Blocul Naţional Sindical. 

 

Referitor la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.136/2006 pentru completarea Legii nr.263/2006 privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.209/2005 pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative din domeniul proprietăţii, domnul preşedinte Gheorghe Barbu a informat 

membrii comisiei că dezbaterile generale au fost finalizate în sedinţa anterioară şi, având 

în vedere că nu au fost formulate amendamente, a fost supusă la vot forma prezentată de 

Senat. 

Proiectul de lege a fost adoptat în această formă, cu 6 voturi pentru şi 4 abţineri. 

 

Dezbaterile generale asupra proiectelor de legi înscrise la punctele 1 şi 2 pe 

ordinea de zi s-au desfăşurat în două şedinţe anterioare şi s-a trecut la dezbaterea pe 

articole. 

La proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri 

colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale regii 

autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum 

şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei 

publice locale au fost formulate următoarele amendamente: 

Domnul deputat Dan Mocănescu a formulat un amendament la lit.b) a alin.(2) al 

art.4, întrucât în multe situaţii restructurarea unor companii şi societăţi naţionale şi a 
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filialelor acestora s-a făcut nu numai prin divizare, ci şi prin înfiinţarea unor noi societăţi 

comerciale cu participarea integrală sau majoritară a societăţii iniţiale, cu capital de stat. 

Domnul deputat Adrian Miuţescu a formulat un amendament, constând în 

introducerea, după art.4 a unui text nou, ca art.41, pentru acordarea în mod unitar a 

măsurilor de protecţie socială şi salariaţilor disponibilizaţi de la societăţile care au preluat 

personal în baza unor acte normative. 

De asemenea, domnul deputat Adrian Miuţescu a propus introducerea la art.5 a 

unui text nou, ca alin.(2), pentru a se preciza datele limită de încetare a contractelor 

individuale de muncă, această menţiune fiind necesară ca urmare a concedierilor 

colective în etape. 

Amendamentele formulate au fost acceptate cu unanimitate de voturi şi se 

regăsesc în raportul comisiei. 

 Per ansamblu proiectul de lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 

La proiectulul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.2/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri 

colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii 

autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum 

şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei 

publice locale, domnul deputat Adrian Miuţescu a propus eliminarea punctelor 1 şi 2 din 

textul Senatului întrucât bugetul asigurărilor de şomaj nu poate susţine cheltuieli 

suplimentare, fiind deficitar în anul 2007. Amendamentele au fost acceptate cu 

unanimitate de voturi. 

 Amendamentul formulat la art.11 alin.(1) lit.b) de către domnul deputat Dan 

Mocănescu a fost respins, înregistrându-se un vot pentru şi 11 abţineri. 

Per ansamblu proiectul de lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi, în forma 

propusă în raport. 

 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2007 privind 

creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 controlorilor financiari din cadrul Curţii 

de Conturi, salarizaţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.160/2000a fost 

dezbătut în prezenţa reprezentanţilor Curţii de Conturi. 
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Domnul Anghel Iordan, membru al Curţii de Conturi, a informat membrii comisiei 

în legătură cu forma în care proiectul de lege a trecut la Senat, arătând că prin acest act 

normativ se încearcă să se repare o greşeală legislativă din 2005 când singura categorie de 

personal care nu a beneficiat de majorări salariale au fost controlorii financiari. 

Domnia sa a arătat că există sute de procese pe rolul instanţelor de judecată prin 

care se solicită acordarea drepturilor salariale cuvenite, majoritatea având câştig de cauză 

la Curţile de Apel. De asemenea, domnia sa apreciază că această lege trebuie să pună 

capăt proceselor care sunt în curs de desfăşurare şi vor continua aducând o stare de 

tensiune pentru că nu există o unitate de soluţionare. 

Domnul preşedinte Gheorghe Barbu, referindu-se mai întâi la valoarea de referinţă 

sectorială care a crescut de la 198 la 282 prin Ordonanţa nr.27/2007 arată că la aceasta s-

au adăugat toate majorările acordate bugetarilor. Domnia sa a arătat că acest act se referă 

la controlorii financiari, iar membrii Curţii, care sunt persoane de demnitate publică, au 

altă lege de salarizare şi nu beneficiază de spor de vechime. Magistraţii, nefiind persoane 

de demnitate publică, acum beneficiază de spor de vechime. 

Domnul deputat Stelian Duţu consideră că faţă de ordonanţa de bază membrii 

comisiei nu ar fi avut nimic de obiectat dar, întrucât la Senat s-a introdus acest sistem de 

acordare a salariului în funcţie de vechimea în serviciu, au apărut divergenţele. 

Domnul Bombos Severg, preşedintele secţiei nr.2 a Curţii de Conturi arată că 

problema nu a apărut de la Curtea de Conturi ci de la salarizarea magistraţilor. În urma 

numeroaselor procese aflate pe rol referitoare la acordarea sporului de vechime s-a făcut 

recurs în interesul legii tocmai pentru a stabili dacă magistraţii au dreptul la acest spor. 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că această categorie socio-profesională 

poate beneficia de sporul de vechime. Hotărârea nu este executorie de drept, ea are efecte 

numai pentru viitor şi numai pentru instanţe. 

Domnul deputat Adrian Miuţescu solicită ca la comisie să fie prezentată pentru 

consultare decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi mai apoi membrii comisiei să se 

pronunţe, în cunoştinţă de cauză. 

Domnul preşedinte Gheorghe Barbu propune amânarea dezbaterilor pentru a 

acorda un timp ca Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, împreună cu 

reprezentanţii Curţii de Conturi, să găsească o formulă echitabilă, pentru că nu se poate 

realiza o majorare a salariilor pe tranşe de vechime şi pentru clarificarea locului unde 

trebuie să se regăsească sporul de vechime pentru această categorie socio-profesională. 



 10 

Propunerea de amânare pentru două săptămâni a fost acceptată cu unanimitate de 

voturi. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.168/1999 

privind soluţionarea conflictelor de muncă, având ca obiect de reglementare modificarea 

şi completarea Legii nr.168/1999 în sensul lărgirii noţiunii de conflict de de interese, 

precum şi în ceea ce priveşte procedura de declanşare a conflictelor în vederea înlăturării 

unor abuzuri, a fost dezbătută în prezenţa reprezentanţilor Ministerului Muncii, Familiei 

şi Egalităţii de Şanse.  

Domnul deputat Dan Mocănescu a arătat că este supusă atenţiei comisiei o 

formulă asupra căreia s-a căzut de acord cu reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei 

şi Egalităţii de Şanse având în vedere necesitatea punerii de acord a unor dispoziţii 

privind declanşarea conflictului de interese cu Convenţiile Organizaţiei Internaţionale a 

Muncii. 

Domnia sa a arătat se vor modifica numai articolele 12 şi 13 în sensul acordării 

posibilităţii de declanşare a conflictelor de interese în caz de divergenţă la negocierea 

anuală obligatorie privind salarizarea, durata timpului de lucru, programul de lucru şi 

condiţiile de muncă, pentru corelare cu dispoziţiile art.3 alin.(4) din Legea nr.130/1996 

privind contractul colectiv de muncă, privind obiectivele urmărite în negocierea colectivă. 

În urma dezbaterilor proiectului proiectul de lege a fost aprobat în forma propusă 

în raport, cu unanimitate de voturi. 

 

Propunerea legislativă pentru completarea art.4 din Ordonanţa de urgenţă 

nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public provenite din fostul sistem al 

asigurărilor sociale de stat, aprobată prin Legea nr.78/2005 a fost prezentată de către 

domnul deputat Kerekes Karoly, în calitate de iniţiator. 

Domnia sa a arătat că propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

completarea art.4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.4/2005 privind recalcularea 

pensiilor din sistemul public provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, 

aprobată prin Legea nr.78/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr.119/7.02.2005, în sensul determinării punctajului mediu anual, pentru perioadele când 

în carnetele de muncă ale pensionarilor proveniţi din fostul sistem al asigurărilor sociale 

de stat nu au fost înregistrate drepturile salariale sau pensionarul nu poate prezenta acte 
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doveditoare de certificare, pe baza punctajelor medii realizate în perioada în care 

drepturile salariale au fost înregistrate în carnetele de muncă. 

Domnul preşedinte Gheorghe Barbu a arătat că prin apariţia Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.19/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.19/2000 

privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale s-a soluţionat 

problema pensionarilor care nu puteau face dovada veniturilor realizate anterior datei de 1 

ianuarie 1963, prin stabilirea unui nou mod de acordare a punctajului la pensie, asigurând 

pentru toţi pensionarii aceleaşi formule de calcul reglementate de Legea nr.19/2000. 

Cât priveşte prevederea conform căreia, pentru persoanele ale căror drepturi de 

pensie s-au deschis în perioada 1 iulie 1971 - 31 martie 2001, stagiul complet de cotizare 

utilizat la determinarea punctajului mediu anual să fie cel reglementat de Legea nr.3/1977 

privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţă socială, domnul preşedinte 

Gheorghe Barbu consideră că nu se justifică, întrucât încalcă principiul contributivităţii 

consacrat de Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 

asigurări sociale.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât respingerea propunerii 

legislative cu 6 voturi pentru şi 1 vot împotrivă şi 3 abţineri. 

 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.136/2006 pentru completarea Legii nr.263/2006 privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.209/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

din domeniul proprietăţii a fost dezbătut şi aprobat în forma prezentată, în vederea 

asigurării cadrului legal prin care să se elimine inechităţile create prin neacordarea unor 

drepturi de natură salarială persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică alese sau 

numite din administraţia publică locală şi centrală, implicate în mod direct în organizarea 

executării actelor normative din domeniul restituirii proprietăţilor. 

În urma votului au fost înregistrate 6 voturi pentru şi 4 abţineri. 

 

Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul 

public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale are ca obiect de reglementare 

completarea art.162 din Legea nr.19/2000, cu un nou alineat, alin.(4), în sensul stabilirii 

cuantumului pensiilor agricultorilor astfel încât acesta să fie cel puţin egal cu salariul 

minim net pe economie. 
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Domnul preşedinte Gheorghe Barbu consideră că iniţiativa legislativă încalcă 

principiile de bază ale Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi 

de asigurări sociale, cum sunt: principiul egalităţii, principiul obligativităţii şi principiul 

contributiviţăţii, întrucât stabilirea unei pensii minime pentru limită de vârstă şi stagiu 

complet de cotizare s-ar face fără o contribuţie corespunzătoare la sistemul public de 

pensii. 

Reglementarea unui cuantum minim al acestei categorii de pensii ar determina 

discriminări între beneficiarii sistemului public de pensii, fiind posibil ca persoane care 

au contribuit în mod diferit să beneficieze de acelaşi cuantum al pensiei. 

Supusă la vot propunerea legislativă a fost respinsă cu 6 voturi pentru şi 1 vot 

împotrivă şi 3 abţineri. 

 

Dezbaterea asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.15/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.138/1999 privind salarizarea şi alte 

drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine 

publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului 

civil din aceste instituţii a fost amânată la solicitarea domnului Gheorghe Mocanu, 

consilier juridic, în cadrul Ministerului Apărării care a arătat că sunt necesare lămuriri 

asupra amendamentelor aduse la Senat. 

 

Referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319 din 14 iulie 2006, domnul preşedinte Gheorghe 

Barbu a informat membrii comisiei că a fost solicitat un nou punct de vedere al 

Guvernului având în vedere faptul că domnul ministru Paul Păcuraru are calitatea de 

iniţiator al acestei propuneri. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (19), în zilele de 8, 9 şi 10 mai 2007 a 

absentat domnul deputat Coşea Dumitru Gheorghe Mircea (Grup parlamentar PNL - 

delegaţie). 

Conform prevederilor art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, în locul domnului deputat Mihai Alexandru Voicu  (Grup parlamentar PNL – 

ministru delegat) a participat domnul deputat Ionel Palăr. 

 



 13 

Au fost 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. Samuel Valentin Boşneac 

8. Filonaş Chiş 

9. Ioan Cindrea 

10.  Stelian Duţu  

11.  Iuliu Ioan Furo 

12.  Valentin Adrian Iliescu 

13.  Alexandru Vladimir Mănăstireanu 

14.  Dan Constantin Mocănescu-Coloros  

15.  Gheorghe Adrian Miuţescu  

16.  Irinel Ioan Stativă 

17.  Gabriela Nedelcu 

18.  Ionel Palăr. 

 

 

  Preşedinte,     Secretar, 

  Gheorghe Barbu      Kerekes Karoly 

   


