Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 10, 11, 12 şi 13 decembrie 2007

În ziua de 10 decembrie 2007, Comisia pentru muncă şi protecţie
socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 16.00 – 18.00, având următoarea
ordine de zi:
1. 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
2. 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
3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.91/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din
domeniul protecţiei sociale - PLx 762/2007
4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.109/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.200/2004 privind
recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile
reglementate din România - PLx 820/2007
5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
115/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
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Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor
disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a
restructurării şi reorganizarii 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 823/2007
6. Proiect de Lege pentru abrogarea alin.(2) al art.5 din Legea nr.118/2002
pentru instituirea indemnizaţiei de merit - PLx 776/2007
7. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.16/2000
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al
Persoanelor Vârstnice, republicată - PLx 783/2007
8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000
privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale - PLx
805/2007
9. Propunere legislativă de modificare şi completarea Legii nr. 396/2006
privind acordarea de sprijin financiar la constituirea familiei - PLx
747/2007
10. Propunere legislativă de modificare şi completarea Legii nr. 482/2006
privind acordarea de trusouri pentru nou-născuţi - PLx 748/2007
11. Proiect de Lege privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a
instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor
consumatoare de combustibil - PLx 829/2007 - avizare.
La dezbateri au participat ca invitaţi:
- d-na Denisa Pătraşcu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi
Egalităţii de Şanse
- d-l Andras Demeter Istvan – Secretar de Stat, Ministerul Culturii şi
Cultelor
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- d-na Georgeta Bratu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii
de Şanse
- d-na Cecilia Sebe – şef serviciu, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii
de Şanse
- d-l Lucian Leuştean – secretar general, Ministerul Afacerilor Externe
- d-na Elena Şerbănescu – consilier diplomatic, Ministerul Afacerilor
Externe
- d-l Grigore Ionescu – auditor, Ministerul Afacerilor Externe
- d-l senator Constantin Gheorghe, în calitate de iniţiator
- d-na Corina Dumitrescu – expert, Ministerul Culturii şi Cultelor
- d-l lt.col. Constantin Marian – şef serviciu, Ministerul Apărării
- d-l cpt. Florentin Ilie – consilier juridic, Ministerul Apărării
- d-l col. Dan Raiciu – consilier juridic, Serviciul Român de Informaţii
- d-l col. Eugen Iorga – consilier juridic, Serviciul Român de Informaţii
- d-l Ion Călin – secretar general, Federaţia Naţională a Pensionarilor.
Lucrările şedinţei din data de 10 decembrie 2007 au fost conduse de
domnul deputat Marian Sârbu, vicepreşedinte al comisiei.
Dezbaterile au început cu proiectul de Lege privind funcţionarea în
condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a
aparatelor consumatoare de combustibil - PLx 829/2007, care a fost
prezentat de către doamna Lidia Vlădescu, consultant în cadrul comisiei.
Domnia sa a menţionat că dezbaterea pe fond a acestui proiect de lege
revine Comisiei pentru industrii şi servicii. De asemenea, a precizat că
Senatul a respins proiectul de lege, iar Consiliul Legislativ a dat aviz
favorabil, cu observaţii de redactare şi de tehnică legislativă.
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În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi
invitaţii.
În urma finalizării discuţiilor, proiectul de lege a fost supus votului.
Cu unanimitate de voturi, acesta a fost avizat favorabil, în forma prezentată
de Guvern.
Dezbaterea celorlalte proiecte rămase pe ordinea de zi a fost amânată
pentru şedinţa următoare.
În ziua de 11 decembrie 2007, Comisia pentru muncă şi protecţie
socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 14.00 – 19.00, având pe ordinea de
zi proiectele amânate din şedinţa anterioară.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Gheorghe Barbu,
preşedintele comisiei.
Dezbaterile au început cu 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, care a fost prezentat de către doamna Sorina Szabo, expert în
cadrul comisiei.
Domnia sa a precizat că obiectul de reglementare îl constituie
modificarea şi completarea Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de
stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi
modificarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu
modificările şi completările ulterioare, în sensul creării cadrului legal care să
asigure aplicarea, în domeniul reglementat, a principiului egalităţii de
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tratament între bărbaţi şi femei în cadrul schemelor ocupaţionale de
securitate socială, inclusiv în ceea ce priveşte sistemul pensiilor militare,
fiind astfel transpuse în dreptul intern dispoziţiile 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/CEE.
Domnul preşedinte Gheorghe Barbu a precizat că dezbaterea pe fond a
acestui proiect de lege revine Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi
Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. De asemenea,
menţionează că proiectul de lege a fost finalizat de către Comisia pentru
apărare în şedinţa din 4 decembrie 2007, urmând ca raportul comun să fie
întocmit după finalizarea dezbaterilor şi în cadrul comisiei noastre.
În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi
invitaţii.
În urma finalizării dezbaterilor, proiectul de lege a fost supus votului.
Cu unanimitate de voturi, acesta a fost aprobat cu amendamentele care se
regăsesc în raportul celor două comisii.
Proiectul 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 a fost prezentat de către
doamna Elena Anghel, consilier în cadrul comisiei.
Domnia sa a precizat că obiectul de reglementare îl constituie
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2003
privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.595/2003, în vederea
aplicării principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi, în cadrul
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schemelor profesionale de securitate socială, prevăzut de Directiva Consiliului
nr.86/378/CEE,

modificată

şi

completată

prin

Directiva

Consiliului

nr.96/97/CE.
În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi
invitaţii.

Domnul

deputat

Filonaş

Chiş

a

formulat,

la

sugestia

reprezentanţilor Ministerului Afacerilor Externe, o serie de amendamente,
care vor fi redate în raportul comisiei.
În urma finalizării dezbaterilor, proiectul de lege a fost supus votului.
Cu 14 voturi pentru şi 3 abţineri, acesta a fost aprobat cu amendamente, în
forma prezentată în raportul comisiei.
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.91/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative din domeniul protecţiei sociale - PLx 762/2007 a fost prezentat de
către doamna Sorina Szabo, expert în cadrul comisiei.
Domnia sa a precizat că obiectul de reglementare îl constituie
modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei
sociale, respectiv Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte
drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare,
Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli
profesionale, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.76/2002
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de
muncă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi modificarea
Legii nr.200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare
pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, având drept
scop, în principal, urgentarea stabilirii elementelor de fundamentare a
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 prin stabilirea unei noi
baze de calcul a contribuţiilor datorate la acest buget, crearea posibilităţii
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încheierii contractelor de asigurare şi pentru alte persoane care nu sunt în
prezent prevăzute de lege, precum şi clarificarea modului de depunere a
declaraţiilor şi contractelor de asigurare.
În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi
invitaţii, fiind formulat un amendament de către de către domnul deputat
Gheorghe Barbu, la sugestia reprezentanţilor Ministerului Muncii, Familiei
şi Egalităţii de Şanse.
În urma finalizării dezbaterilor, proiectul de lege a fost supus votului.
Cu 16 voturi pentru şi o abţinere, acesta a fost aprobat cu un amendament, în
forma prezentată în raportul comisiei.
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului

nr.109/2007

pentru

modificarea

şi

completarea

Legii

nr.200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale
pentru profesiile reglementate din România - PLx 820/2007 a fost prezentat
de către doamna Elena Mesaroş, consilier în cadrul comisiei.
Domnia sa a precizat că proiectul de lege a fost trimis pentru dezbatere
pe fond Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport.
În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi
invitaţii.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie
socială au hotărât, cu unanimitate de voturi, aprobarea proiectului de lege cu
amendamente, iar raportul comun va fi întocmit după finalizarea dezbaterilor
şi în cadrul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport.
Proiectul de Lege pentru abrogarea alin.(2) al art.5 din Legea
nr.118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit - PLx 776/2007 a fost
prezentat de către doamna Monica Rallu Curta, expert în cadrul comisiei.
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Domnia sa a precizat că obiectul de reglementare îl constituie
modificarea art.5 din Legea nr.118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de
merit, cu modificările ulterioare, urmărindu-se eliminarea limitării numărului
total de indemnizaţii care se acordă personalităţilor române de prestigiu ale
ştiinţei, culturii şi sportului.
În cadrul discuţiilor au luat cuvântul membrii comisiei, invitaţii,
precum şi unul dintre iniţiatori, respectiv domnul senator Constantin
Gheorghe.
În urma finalizării dezbaterilor, proiectul de lege a fost supus votului.
Cu unanimitate de voturi, acesta a fost aprobat cu amendamente, în forma
prezentată în raportul comisiei.
Dezbaterea celorlalte proiecte rămase pe ordinea de zi a fost amânată
pentru şedinţa următoare.
În ziua de 12 decembrie 2007, Comisia pentru muncă şi protecţie
socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 9.00 – 16.00, având pe ordinea de
proiectele amânate din şedinţa anterioară.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Gheorghe Barbu,
preşedintele comisiei.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări
sociale - PLx 805/2007 a fost prezentată de către doamna Elena Anghel,
consilier în cadrul comisiei.
Domnia sa a precizat că obiectul de reglementare îl constituie
modificarea art.58 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi
alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare,
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astfel încât să beneficieze de pensie de invaliditate, indiferent de stagiul de
cotizare, şi persoanele a căror invaliditate s-a ivit ca urmare a neoplaziilor şi
SIDA.
În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi
invitaţii.
În urma finalizării dezbaterilor, propunerea legislativă a fost supusă
votului. Cu unanimitate de voturi, aceasta a fost aprobată cu amendamente,
în forma prezentată în raportul comisiei.
Propunerea legislativă de modificare şi completarea Legii nr.
396/2006 privind acordarea de sprijin financiar la constituirea familiei - PLx
747/2007 a fost prezentată de către doamna Adriana Breazu, expert în cadrul
comisiei.
Domnia sa a precizat că obiectul de reglementare îl constituie
modificarea art.5 din Legea nr. 396/2006 privind acordarea unui sprijin
financiar la constituirea familiei, în sensul acordării acestui sprijin în sumă
fixă de 700 lei şi nu echivalentul în lei a sumei de 200 euro.
În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi
invitaţii.
În urma finalizării dezbaterilor, propunerea legislativă a fost supusă
votului. Cu unanimitate de voturi, aceasta a fost respinsă. Motivele
respingerii se regăsesc în raportul comisiei.
Propunerea legislativă de modificare şi completarea Legii nr.482/2006
privind acordarea de trusouri pentru nou-născuţi - PLx 748/2007 a fost
prezentat de către doamna Monica Rallu Curta, expert în cadrul comisiei.
Domnia sa a precizat că obiectul de reglementare îl constituie
modificarea art.3 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 482/2006 privind acordarea de
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trusouri pentru nou-născuţi în sensul asigurării monitorizării şi implementării
programului de acordare a trusourilor de către Ministerul Muncii, Familiei şi
Egalităţii de Şanse, prin direcţiile de muncă şi protecţie socială judeţene,
respectiv a municipiului Bucureşti şi nu prin autoritatea Naţională pentru
Protecţia Drepturilor Copilului, cum este prevăzut în prezent.
În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi
invitaţii.
În urma finalizării dezbaterilor, propunerea legislativă a fost supusă
votului. Cu unanimitate de voturi aceasta a fost respinsă. Motivele
respingerii se regăsesc în raportul comisiei.
Dezbaterea celorlalte proiecte rămase pe ordinea de zi a fost amânată
pentru şedinţa următoare.
În ziua de 13 decembrie 2007, lucrările Comisiei pentru muncă şi
protecţie socială s-au desfăşurat între orele 9.00 – 12.00, având pe ordinea de
zi proiectele amânate din şedinţa anterioară.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Gheorghe Barbu,
preşedintele comisiei.
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 115/2007 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 reorganizarii 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
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publice locale - PLx 823/2007 a fost prezentat de către doamna Adriana
Breazu, expert în cadrul comisiei.
Domnia sa a precizat că obiectul de reglementare îl constituie
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.116/2006,
în scopul gestionării eficiente a resurselor de muncă şi minimalizarea
cheltuielilor bugetare, precum şi a stimulării beneficiarilor de venit lunar de
completare pentru angajare şi evitarea unui comportament pasiv faţă de
carieră.
În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi
invitaţii.
În urma finalizării dezbaterilor, proiectul de lege a fost supus votului.
Cu unanimitate de voturi acesta a fost aprobat în forma prezentată de Senat.
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.16/2000
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al
Persoanelor Vârstnice, republicată - PLx 783/2007, a fost prezentat de către
doamna Adriana Breazu, expert în cadrul comisiei.
Domnia sa a precizat că obiectul de reglementare îl constituie
modificarea şi completarea Legii nr.16/2000 privind înfiinţarea, organizarea
şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, republicată.
În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi
invitaţii.
La solicitarea domnilor deputaţi Filonaş Chiş şi Gheorghe Barbu,
acceptată cu unanimitate de voturi, dezbaterea acestui proiect de lege a fost
amânată pentru luna februarie, întrucât amendamentele propuse nu sunt
corelate cu prevederile legii care nu au fost modificate.
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Din numărul total al membrilor comisiei (18), în zilele de 10, 11, 12 şi
13 decembrie 2007 a absentat domnul deputat Mihai Alexandru Voicu (grup
parlamentar PNL) – ministru delegat.
Au fost prezenţi următorii: 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, Gabriela Nedelcu, Irinel Ioan Stativă,
Dan Constantin Mocănescu-Coloros, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea.
Preşedinte,

Secretar,

Gheorghe Barbu

Kerekes Karoly

Întocmit,
Lidia Vlădescu, consultant
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