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Parlamentul  României 

Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 

 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 28, 29, 30 şi 31 august 2007 

 

 

În zilele de 28 – 30 august 2007, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi-a 

desfăşurat lucrările între orele 11.00 – 14.00, având următoarea ordine de zi: 

1. Propunere legislativă privind creşterea accelerată a pensiilor minime garantate – 

Plx 451/2007 – fond, dezbateri generale 

2. Propunere 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 – 

fond, dezbateri generale 

3. Propunere legislativă pentru modificarea Articolului 4 din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr.71/2004 aprobată prin Legea 565 din 2004 publicată în Monitorul 

Oficial al României partea I nr.897 din 1/10/2004 – Plx 437/2007 – fond, dezbateri 

generale 

4. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării 

politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a 

fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat – Plx 

428/2007 – avizare 

5. Propunere legislativă pentru modificarea lit.a) a art.58 din Legea nr.188/1999 

privind Statutul funcţionarilor publici – Plx 444/2007 – avizare 

6. Propunere legislativă pentru modificarea art.90 din Legea nr.128/1997 privind 

Statutul personalului didactic – Plx 456/2007 – avizare 

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

reforma în domeniul sănătăţii – Plx 506/2007 – avizare 
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8. Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii – Plx 516/2007 – avizare 

 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Gheorghe Barbu, 

preşedintele comisiei. 

Dezbaterile au început cu prezentarea, de către d-l Gheorghe Barbu, preşedintele 

comisiei, a situaţiei iniţiativelor legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei.  

Domnia sa menţionează faptul că termenul de depunere al amendamentelor asupra 

proiectelor de acte normative aflate pe ordinea de zi a şedinţelor comisiei din zilele de 28 

– 31 august este 11 septembrie şi, conform prevederilor Regulamentului Camerei 

Deputaţilor, şi finalizarea acestora va trebui făcută după această dată. 

Dezbaterile continuă cu prezentarea propunerii legislative aflată pe primul punct 

al ordinii de zi. Propunerea legislativă privind creşterea accelerată a pensiilor minime 

garantate (Plx 451/2007) reglementează majorarea cuantumului pensiei minime garantate, 

la nivelul sumei de 200 lei în decurs de 9 luni de la data intrării în vigoare a acestei legi. 

Domnul preşedinte Gheorghe Barbu precizează că nu este prima iniţiativă 

legislativă cu acest obiect de reglementare şi ar propune menţinerea soluţiilor adoptate 

anterior, nu înainte de a da cuvântul şi celorlalţi membri ai comisiei. 

Domnul deputat Iuliu Ioan Furo susţine punctul de vedere al Consiliului 

Economic şi Social, mai precis respingerea propunerii legislative. 

Domnul deputat Samuel Valentin Boşneac precizează că susţine punctul de vedere 

al Guvernului, dar că ar fi bine să fie prezenţi la dezbateri şi reprezentanţii Ministerului 

Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse. 

Domnul preşedinte Gheorghe Barbu propune amânarea finalizării dezbaterilor 

pentru o şedinţă următoare, după data de 11 septembrie, pentru a vedea şi avizele de la 

celelalte comisii. 

Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

Propunere 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) a fost prezentată de 

domnul preşedinte Gheorghe Barbu, care precizează că iniţiativa legislativă vizează 
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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. 

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. Aşa cum este specificat şi în expunerea de motive, pensionarii care şi-au 

desfăşurat activitatea în domeniul literar artistic sunt pensionarii scriitori, artişti plastici, 

compozitori, muzicologi, oameni de teatru, cineaşti şi arhitecţi. În acest context, 

extinderea câmpului de aplicare a legii şi pentru ziarişti nu se justifică, ei nefiind cuprinşi 

în cadrul uniunilor de creaţie.  

De asemenea, domnia sa consideră că activitatea de creaţie din acest domeniu nu 

se compară în nici un caz cu activitatea prestată, spre exemplu, de muzicologi, unde 

anumite profesii se încadrează chiar în grupă de muncă în condiţii speciale. 

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. Nefiind definită activitatea de presă este practic 

imposibil, din punct de vedere metodologic, de aplicat prevederile propunerii legislative. 

Domnul preşedinte Gheorghe Barbu propune amânarea finalizării dezbaterilor 

pentru o şedinţă următoare, după data de 11 septembrie, pentru a vedea şi avizele de la 

celelalte comisii. 

Propunerea a fost acceptată cu majoritate de voturi (o abţinere). 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea Articolului 4 din Ordonanţa de Urgenţă 

a Guvernului nr.71/2004 aprobată prin Legea 565 din 2004 publicată în Monitorul Oficial 

al României partea I nr.897 din 1/10/2004 (Plx 437/2007) a fost prezentată de domnul 

deputat Gheorghe Barbu, preşedintele comisiei. 

Domnia sa menţionează că propunerea legislativă reglementează compensarea în 

bani a tichetelor de călătorie pe calea ferată neutilizate de către pensionari. De asemenea, 
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există un act normativ care a reglementat această posibilitate, respectiv Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.88/2006, aprobată prin Legea nr.120/2007, însă aplicarea acestei 

ordonanţe se va face începând cu data de 1 ianuarie 2008, pentru a putea fi cuprinse în 

bugetul de stat sumele necesare. 

Domnul deputat Iuliu Furo precizează că termenul de 30 de zile din propunerea 

legislativă este mic, deoarece numărul funcţionarilor este insuficient pentru a acoperi şi 

această activitate. De asemenea, domnia sa precizează că soluţia găsită de iniţiatori nu 

este tocmai cea mai bună şi ar putea fi găsită o altă modalitate de a compensa aceste 

tichete. Spre exemplu, Ministerul Transporturilor ar putea transmite CNP-urile celor care 

au utilizat tichete de călătorie Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări 

Sociale, urmând ca aceasta să solicite compensarea celorlalte tichete neutilizate. 

Domnul deputat Dan Mocănescu spune că este absurditate să se utilizeze monedă 

pentru servicii neefectuate şi propune călătorii nelimitate pentru pensionari, cu 50% 

reducere, deoarece numărul celor care călătoresc este foarte mic, aproximativ un sfert din 

numărul total al pensionarilor utilizează tichetele de călătorie fecvent. 

Domnul preşedinte Gheorghe Barbu concluzionează că întrucât este o lege în 

vigoare ce reglementează soluţia propusă în iniţiativa legislativă, aceasta ar trebui 

respinsă. Domnia sa propune amânarea finalizării dezbaterilor pentru o şedinţă următoare, 

după data de 11 septembrie, pentru a vedea şi avizele de la celelalte comisii. 

Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii 

agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de 

cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat (Plx 428/2007) a fost prezentată 

membrilor comisiei de către domnul preşedinte Gheorghe Barbu. Domnia sa precizează 

că iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat, iar punctul de vedere al Guvernului este 

negativ. 

Iniţiativa propune majorarea cu 75% a salariilor de bază pentru personalul din 

cadrul a două direcţii din Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, 

personal care gestionează fonduri comunitare. De asemenea, domnia sa precizează că 

există deja acte normative în vigoare care prevăd majorarea salariilor de bază cu 75% 

pentru personalul care gestionează fonduri comunitare şi nu susţine această propunere. 
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Domnul deputat Iuliu Furo nu este de acord cu această propunere şi menţionează 

că salarizarea funcţionarilor publici este inechitabilă, iar dacă se mai crează şi această 

breşă, vor creşte dezechilibrele existente deja între direcţiile propuse a primi salarii 

majorate cu 75% şi celelalte direcţii din Ministerul Economiei şi Finanţelor. 

Domnul preşedinte Gheorghe Barbu propune susţinerea soluţiei adoptate de Senat 

şi acordarea unui aviz negativ acestei iniţiative legislative, propunere acceptată cu 

majoritate de voturi (o abţinere). 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea lit.a) a art.58 din Legea nr.188/1999 

privind Statutul funcţionarilor publici (Plx 444/2007) a fost prezentată membrilor 

comisiei de către domnul preşedinte Gheorghe Barbu. Domnia sa precizează că iniţiativa 

legislativă a fost respinsă de Senat, iar punctul de vedere al Guvernului este negativ. 

Domnia sa precizează că prin intervenţia legislativă se doreşte ca pentru ocuparea, prin 

promovare, a unei funcţii publice de conducere, respectiv de şef serviciu, şef birou, 

precum şi a funcţiilor publice specifice asimilate acestora, să nu mai fie obligatorie 

condiţia absolvirii unor studii de masterat sau postuniversitare, celelalte condiţii 

prevăzute fiind suficiente pentru ocuparea unor asemenea funcţii. 

Domnul deputat Iuliu Furo consideră că nu se poate sări direct din facultate în 

funcţie de şef sau având o vechime de numai 2 ani în specialitatea studiilor, aşa cum 

prevede legea în prezent. 

Domnul deputat Dan Mocănescu precizează că în toate consultările avute cu 

sindicatele şi Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, aceştia nu susţin eliminarea 

acestei condiţii şi nici a vechimii în insituţie. 

Domnul preşedinte Gheorghe Barbu precizează că introducerea unei astfel de 

cerinţe, pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere, indiferent de nivelul de 

management al acesteia, a fost făcută în primul rând, în vederea profesionalizării funcţiei 

publice.  

Domnul preşedinte Gheorghe Barbu propune susţinerea soluţiei adoptate de Senat 

şi acordarea unui aviz negativ acestei iniţiative legislative, propunere acceptată cu 

majoritate de voturi (o abţinere). 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea art.90 din Legea nr.128/1997 privind 

Statutul personalului didactic (Plx 456/2007) a fost prezentată de către domnul preşedinte 
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Gheorghe Barbu. Domnia sa precizează că pentru această iniţiativă legislativă Camera 

Deputaţilor este prima cameră sesizată. De asemenea, menţionează că iniţiativa vizează 

coborârea baremului de vechime pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din 

învăţământul superior în vederea acordării gradaţiei de merit, precum şi majorarea 

cuantumului gradaţiei de la 20% la 25% din salariul de bază al funcţiei sau postului 

persoanei în cauză. 

Totodată, domnul preşedinte Gheorghe Barbu consideră, la fel ca şi iniţiatorii 

propunerii legislative, că învăţământul superior este afectat, în prezent, de o „îmbătrânire” 

a personalului didactic şi nu există atractivitate pentru tinerii absolvenţi cu performanţe 

deosebite în vederea intrării lor în sistem întrucât salarizarea la debut de carieră este 

nemotivantă. 

Domnul deputat Dan Mocănescu consideră că propunerea este bună şi susţine 

iniţiativa legislativă. Supusă la vot, propunerea de a-i acorda aviz favorabil în forma 

prezentată este acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

Referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, având Plx 506/2007, domnul preşedinte 

Gheorghe Barbu aduce la cunoştinţa comisiei faptul că aceasta a devenit deja lege. Deşi 

termenul de depunere al raportului era prevăzut ca fiind 12 septembrie 2007, Comisia 

pentru sănătate şi familie, care a fost sesizată cu dezbaterea pe fond, a dezbătut 

propunerea legislativă şi a întocmit raportul încălcând Regulamentul Camerei 

Deputaţilor. Mai precis, această comisie nu a solicitat avizul comisiei, aşa cum prevede 

Regulamentul, şi nici nu a ţinut cont de termenele stabilite de Biroul Permanent.  

Propunerea legislativă a fost trimisă comisiilor pentru dezbatere pe fond sau 

avizare în data de 27 iunie 2007, cu termen de depunere a amendamentelor data de 5 

septembrie 2007. În aceeaşi zi, 27 iunie, Comisia pentru sănătate şi familie a întocmit 

raportul, iar în data de 28 iunie a fost adoptată de Camera Deputaţilor. 

Deşi propunerea legislativă conţine prevederi de natura relaţiilor de muncă, a 

protecţiei sociale, inclusiv prevederi legate de pensionare, Comisia pentru sănătate şi 

familie nu a solicitat avizul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 

Domnul preşedinte Gheorghe Barbu consideră că, în ceea ce priveşte vârsta de 

pensionare de 65 de ani pentru medici, indiferent de sex, se crează o discriminare întrucât 

nu se face nici o referire la stagiul de cotizare. De asemenea, se menţionează că medicii 
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se pot pensiona anticipat, la vârstele şi având stagiile de cotizare prevăzute în Legea 

nr.19/2000. 

 În prezent, stagiul complet de cotizare este de 31 de ani pentru bărbaţi şi de 26 de 

ani pentru femei, urmând să ajungă treptat la 35 de ani pentru bărbaţi şi 30 de ani pentru 

femei. Un medic femeie care contribuie 40 de ani, are un stagiu de cotizare obligatoriu de 

30 de ani, iar un medic bărbat care contribuie tot 40 de ani, are un stagiu de cotizare 

obligatoriu de 35 de ani, deci o femeie medic va fi avantajată la cuantumul pensiei, deşi a 

lucrat tot 40 de ani şi a solicitat pensionarea tot la 65 de ani. Având în vedere această 

situaţie, ar fi trebuit să se menţioneze un stagiu de cotizare obligatoriu egal. 

Având în vedere aceste aspecte, Comisia pentru muncă şi protecţie socială ar fi 

vrut să solicite Biroului Permanent ca această propunere legislativă să fie trimisă pentru 

dezbatere pe fond şi Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, însă solicitarea nu s-a 

putut face în termenul de 5 zile de la investire, prevăzut de Regulament, întrucât raportul 

a fost depus prea repede. 

Domnul deputat Iuliu Furo consideră că Biroul comisiei trebuie să facă o 

intervenţie la Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor cu o adresă în care să solicite ca 

pe viitor, toate proiectele de acte normative care conţin prevederi legate de domeniile de 

activitate ale comisiei, enumerate de Regulament, să fie trimise pentru dezbatere pe fond 

şi Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. Domnia sa consideră că este inadmisibil ca 

problemele legate de pensii, spre exemplu, să fie dezbătute pe fond de comisii care nu au 

în domeniul lor de activitate această tematică. 

Propunerea este acceptată cu unanimitate de voturi, urmând ca la următoarea 

întrunire a Biroului comisiei, după începerea sesiunii parlamentare, să se definitiveze 

această solicitare. 

 

Domnul preşedinte Gheorghe Barbu prezintă o propunerea legislativă de 

modificare şi completare a Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Plx 

516/2007) şi menţionează că aceasta are ca obiect de reglementare instituirea pensiei de 

serviciu pentru medici, medici dentişti şi farmacişti în aceleaşi condiţii şi cuantum 

prevăzute de Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi al procurorilor. 

Domnul preşedinte Gheorghe Barbu propune susţinerea soluţiei adoptate de Senat 

şi acordarea unui aviz negativ acestei iniţiative legislative, propunere acceptată cu 

majoritate de voturi (o abţinere). 
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Din numărul total al membrilor comisiei (18), în zilele de 28, 29 şi 30 august 

2007 au absentat d-l deputat Voicu Mihai Alexandru (grup parlamentar PNL – ministru 

delegat) şi d-l deputat Dumitru Gheorghe Mircea Coşea (fără apartenenţă la un grup 

parlamentar) – delegaţie, iar în ziua de 31 august 2007 a absentat d-l deputat Voicu 

Mihai Alexandru (grup parlamentar PNL – ministru delegat). 

 

În zilele de 28 - 30 august 2007 au fost prezenţi următorii deputaţi: Gheorghe 

Barbu – preşedinte, Ion Mînzînă – vicepreşedinte, Marian Sârbu – vicepreşedinte, Pavel 

Todoran – secretar, Kerekes Karoly – secretar, Stelian Duţu, Ionela Pop Bruchental, 

Valentin Adrian Iliescu, Gheorghe Adrian Miuţescu, Samuel Valentin Boşneac, Iuliu Ioan 

Furo, Filonaş Chiş, Ioan Cindrea, Irinel Ioan Stativă, Gabriela Nedelcu, Dan Constantin 

Mocănescu-Coloros. 

În ziua de 31 august 2007, au fost prezenţi următorii deputaţi: Gheorghe Barbu – 

preşedinte, Ion Mînzînă – vicepreşedinte, Marian Sârbu – vicepreşedinte, Pavel Todoran 

– secretar, Kerekes Karoly – secretar, Stelian Duţu, Ionela Pop Bruchental, Valentin 

Adrian Iliescu, Gheorghe Adrian Miuţescu, Samuel Valentin Boşneac, Iuliu Ioan Furo, 

Filonaş Chiş, Ioan Cindrea, Irinel Ioan Stativă, Gabriela Nedelcu, Dan Constantin 

Mocănescu-Coloros, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea. 

 
 
 
 
  Preşedinte,     Secretar, 

  Gheorghe Barbu      Kerekes Karoly 

   


