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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 
 
 

PROCES  VERBAL 

al şedinţei comisiei din ziua de 23 septembrie 2008 

 

 

În ziua de 23 septembrie 2008 la lucrările comisiei au fost 

prezenţi 18 deputaţi, lipsind domnul deputat Mihai Alexandru Voicu (grup 

parlamentar PNL) – ministru delegat. 

Au fost prezenţi următorii deputaţi: Gheorghe Barbu – preşedinte, 

Ion Mînzînă şi Marian Sârbu – vicepreşedinţi, Pavel Todoran şi Károly 

Kerekes – secretari, Valentin Samuel Boşneac, Filonaş Chiş, Ioan Cindrea, 

Dumitru Gheorghe Mircea Coşea, Stelian Duţu, Iuliu Ioan Furo, Vlad 

Gabriel Hogea, Valentin Adrian Iliescu, Gheorghe Adrian Miuţescu, Dan 

Constantin Mocănescu-Coloros, Gabriela Nedelcu, Irinel Ioan Stativă, 

Adriana Mihaela Vasil. 

 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Gheorghe 

Barbu, preşedintele comisiei. 

Comisia a aprobat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de 

zi: 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2008 

privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului 

care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar - PLx 

264/2008 (fond) 
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2. Propunere legislativă pentru completarea art.77 din Legea 

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

asigurări sociale - Plx 806/2007 (fond) 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 59/2008 pentru modificarea Decretului-lege nr. 

118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate 

din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 

1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în 

prizonieri - PLx 438/2008 (fond) 

4. Propunere legislativă privind sistemul public de pensii pentru 

agricultori - Plx 825/2007 (fond) 

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2000 

privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată - PLx 

440/2008 (fond) 

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2008 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.109/2005 privind 

instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a 

artiştilor interpreţilor sau executanţi din România - PLx 257/2008 

(fond) 

7. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 14/2008 pentru acordarea unui ajutor suplimentar 

familiilor şi persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizează 

gaze naturale pentru încălzirea locuinţei - PLx 290/2008 

8. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.346/2002 

privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale - 

PLx 446/2008 (fond). 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

 d-na Denisa Pătraşcu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Egalităţii de Şanse 

 d-l Dumitru Călinoiu – director general, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Egalităţii de Şanse 
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 d-na Georgeta Jugănaru – director, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Egalităţii de Şanse 

 d-l Gheorghe Popa – consilier, Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi 

de Asigurări Sociale 

 d-l Csutak Nagy Laszlo – vicepreşedinte, Autoritatea Sanitar Veterinară 

şi pentru Siguranţa Alimentelor 

 d-l Lucian Burcă – reprezentant al Sindicatului Independent „AVIAS” – 

S.C. „AEROSTAR” S.A. Bacău. 

 

 Dezbaterile au început cu discuţii asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2008 privind nivelul salariilor de 

bază şi al altor drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în 

sistemul sanitar-veterinar - PLx 264/2008. Proiectul a fost prezentat de 

către d-na Sorina Szabo, expert parlamentar. 

 Domnia sa a precizat că proiectul de lege are ca obiect de 

reglementare stabilirea salariilor de bază şi a altor drepturi ale 

personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar veterinar. 

Astfel, începând cu data de 1 aprilie 2008, salariile de bază se majorează 

cu 4,5% faţă de nivelul din luna martie 2008, iar de la data de 1 

octombrie 2008, salariile de bază se majorează cu 5,5% faţă de nivelul 

avut la data de 30 septembrie 2008. De asemenea, ordonanţa 

reglementează şi alte aspecte legate de evaluarea performanţelor 

profesionale individuale care se poate realiza în intervalul mai – 

septembrie 2008, de promovarea personalului contractual, care se poate 

face numai pe un post vacant de natura celui pe care urmează a fi 

promovată persoana, cu excepţia posturilor unice, a debutanţilor, precum 

şi a celor care termină o formă superioară de învăţământ şi care pot fi 

promovaţi prin transformarea posturilor pe care le ocupă. 

 Domnul preşedinte Gheorghe Barbu a precizat că au fost învestite cu 

dezbaterea pe fond a acestui proiect de lege Comisia pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială. 
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 De asemenea, domnia sa a prezentat amendamentele propuse de 

Federaţia Sindicală a Veterinarilor din România, precizând că asupra lor a 

fost solicitat punctul de vedere al Autorităţii Sanitar Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor. În punctul de vedere transmis, această Autoritate a 

precizat că este de acord cu amendamentele propuse. Amendamentele au 

fost însuşite de către domnul deputat Dan Constantin Mocănescu-Coloros 

şi au fost supuse votului de către domnul preşedinte Gheorghe Barbu, 

fiind acceptate cu unanimitate de voturi. Raportul comun va fi întocmit 

după finalizarea dezbaterilor şi în cadrul Comisiei pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. 

 

 Propunerea legislativă pentru completarea art.77 din Legea 

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

sociale - Plx 806/2007, a fost prezentată de către d-na Elena Anghel, 

consilier parlamentar.  

 Domnia sa a precizat că propunerea legislativă are ca obiect de 

reglementare completarea art.77 din Legea nr.19/2000, cu modificările şi 

completările ulterioare, astfel încât şi pentru asiguraţii prevăzuţi la art.42, 

care au desfăşurat activităţi încadrate de lege în grupa a II-a – condiţii 

deosebite de muncă, reducerea vârstei de pensionare să conducă la 

reducerea corespunzătoare a stagiului de cotizare, aşa cum este pentru 

asiguraţii prevăzuţi la art.43 şi la art.47 din lege.  

Având în vedere soluţia iniţială a comisiei, de respingere a acestei 

propuneri legislative, precum şi faptul că Ministerul Muncii, Familiei şi 

Egalităţii de Şanse nu susţine propunerea legislativă, poziţie prezentată de 

către doamna Denisa Pătraşcu, Secretar de Stat în cadrul acestui minister, 

domnul preşedinte Gheorghe Barbu a propus menţinerea soluţiei iniţiale, 

exprimată în raportul comisiei cu nr.554 depus în data de 26 februarie 

2008. Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi, urmând a se 

întocmi un raport suplimentar, de menţinere a soluţiei iniţiale. 
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 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 59/2008 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 

privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive 

politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi 

celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri - PLx 438/2008, a 

fost prezentat de către d-na Monica Rallu Curta, expert parlamentar. 

Domnia sa a precizat că proiectul de lege are ca obiect de 

reglementare modificarea Decretului-lege nr.118/1990, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, în sensul majorării cuantumului 

indemnizaţiilor prevăzute la art.3 alin.(1) şi (2) şi art.4 alin.(1). 

 D-na Denisa Pătraşcu, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Muncii, 

Familiei şi Egalităţii de Şanse, a dorit să menţioneze că se impune 

majorarea nivelului acestor indemnizaţii având în vedere că de la ultima 

actualizare a indemnizaţiilor, din luna iunie 2006, creşterea inflaţiei şi a 

indicelui preţurilor de consum au condus la scăderea puterii de cumpărare 

a acestei categorii de persoane, precum şi faptul că o mare parte dintre 

beneficiarii Decretului-lege nr.118/1990 au ca unică sursă financiară 

aceste indemnizaţii, sunt în vârstă şi într-o stare de sănătate precară 

 În urma finalizării discuţiilor, domnul preşedinte Gheorghe Barbu a 

propus aprobarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat. 

Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă privind sistemul public de pensii pentru 

agricultori - Plx 825/2007 a fost introdusă pe ordinea de zi la solicitarea 

membrilor comisiei din partea grupului parlamentar al PSD. Propunerea de 

introducere pe ordinea de zi a fost acceptată cu 16 voturi pentru şi 2 

abţineri.  

 Propunerea legislativă a fost prezentată de către d-l vicepreşedinte 

Marian Sârbu, în calitate de iniţiator. Domnia sa a precizat că obiectul de 

reglementare îl constituie crearea cadrului legal privind organizarea şi 

funcţionarea sistemului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 

pentru agricultori. 
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De asemenea, a menţionat că sistemul de pensii pentru viitorii 

pensionari agricultori le va permite acestora plata unei contribuţii foarte 

reduse în condiţii de mutualitate cu statul. Mutualitatea se referă la o 

participare a agricultorului cu o treime din contribuţia lunară şi a bugetului 

de stat cu două treimi din aceasta. Cuantumurile pensiilor sunt corelate cu 

nivelul venitului minim garantat şi cu cel al ajutorului de şomaj, în aşa fel 

încât statutul de asigurat să fie de preferat situaţiilor de asistat social. 

 D-l deputat Filonaş Chiş, de asemenea iniţiator al propunerii 

legislative, a precizat că, în urma discuţiilor cu specialiştii din cadrul Casei 

Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, au fost aduse 

amendamente la forma iniţială a propunerii legislative, formă care a fost 

retrimisă Guvernului în vederea elaborării unui nou punct de vedere. 

Aceste amendamente au fost prezentate membrilor comisiei, cu 

menţiunea că sunt compatibile cu legislaţia naţională din sistemul public 

de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, precum şi cu legislaţia 

comunitară.  

 Domnul preşedinte Georghe Barbu a dorit să afle cine sunt 

beneficiarii acestei propuneri legislative şi ce instituţii noi apar. 

D-l deputat Filonaş Chiş a răspuns că beneficiarii sunt persoanele 

care nu sunt asigurate în sistemul public, numărul acestora fiind de peste 

2 milioane. Domnia sa a precizat că se impune adoptarea acestui act 

normativ din următoarele considerente:   

• pensiile actuale ale agricultorilor sunt plătite de către bugetul de stat, 

în timp ce actualii agricultori de vârstă activă contribuie, atâţi câţi o fac, 

la bugetul asigurărilor sociale de stat; astfel, contribuţiile agricultorilor 

de vârstă activă se redistribuie la alte categorii sociale; 

• viitorii pensionari agricultori vor beneficia de o pensie de care nu 

puteau să se bucure conform reglementărilor actuale; 

• sistemul prezintă avantaje pentru guvernele viitoare şi societate în 

ansamblu, care nu va avea sarcina asistenţei sociale a unui segment de 

cca.10% din populaţie; 

• bugetul de stat va fi despovărat de sume importante din efortul 

financiar necesar plăţii actualelor pensii; 
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• se dezvoltă spiritul civic prin asumarea unor responsabilităţi proprii în 

asigurarea riscurilor proprii, în parteneriat cu statul; 

• îndeplinirea cerinţelor europene de a asigura tuturor cetăţenilor 

mijloace de depăşire cu demnitate a perioadelor de risc. 

 În cursul discuţiilor pe text s-a formulat un amendament de către 

domnul deputat Kerekes Karoly.  

 Amendamentele propuse de iniţiatori şi de d-l deputat Kerekes 

Karoly, precum şi observaţiile Consiliului Legislativ, prezentate în avizul 

acestuia, au fost supuse votului. Toate amendamentele au fost acceptate, 

cu unanimitate de voturi, şi se regăsesc în raportul comisiei. 

 

 Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată - 

PLx 440/2008, a fost prezentat de către d-na Adriana Breazu, expert 

parlamentar. 

 Domnia sa a precizat că obiectul de reglementare îl constituie 

modificarea şi completarea  Legii nr.17/2000, în sensul ca Autoritatea 

tutelară sau, după caz, consilierii juridici angajaţi ai consiliului local în a 

cărui rază teritorială domiciliază persoana vârstnică, să aibă obligaţia de a 

acorda consiliere gratuită, la solicitarea acesteia, în vederea încheierii 

actelor juridice de vânzare–cumpărare, de donaţie sau împrumuturi cu 

garanţii imobiliare care au drept obiect bunurile mobile sau imobile ale 

persoanei vârstnice respective. 

Domnul Dumitru Călinoiu, director general în cadrul Ministerului 

Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, a prezentat membrilor comisiei 

observaţiile din punctul de vedere al Guvernului şi a adresat rugămintea 

ca acestea să fie acceptate drept amendamente.  

Domnul preşedinte Gheorghe Barbu a supus la vot această 

solicitare, amendamentele fiind însuşite de membrii comisiei. Astfel, cu 

unanimitate de voturi, proiectul de lege a fost aprobat cu amendamente, 

care se regăsesc în raportul comisiei. 
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 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.4/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.109/2005 privind 

instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor 

interpreţilor sau executanţi din România - PLx 257/2008, a fost prezentant 

de către d-na Elena Mesaroş, consilier parlamentar.  

 Domnia sa a precizat că obiectul de reglementare îl constituie 

modificarea şi completarea Legii nr.109/2005 în sensul clarificării unor 

dispoziţii ale legii, pentru respectarea principiului egalităţii de tratament 

între categoriile de artişti interpreţi sau executanţi şi pentru modificarea 

statutului Comisiei pentru aplicarea legii având în vedere necesitatea de a 

face funcţionabil şi eficient acest organism cu atribuţii esenţiale în 

identificarea persoanelor care pot beneficia de această indemnizaţie. 

 Domnul preşedinte Gheorghe Barbu a precizat că au fost învestite cu 

dezbaterea pe fond a acestui proiect de lege Comisia pentru cultură, arte, 

mijloace de informare în masă şi Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială. 

 De asemenea, domnia sa a precizat că în şedinţa din 2 iulie 2008 

membrii comisiei noastre au hotărât, cu unanimitate de voturi, aprobarea 

proiectului de lege în forma prezentată de Senat. În şedinţa din 9 

septembrie 2008, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în 

masă a dezbătut proiectul de lege, amendând textul Ordonanţei 

Guvernului nr.4/2008. 

 Luând în dezbatere aceste amendamente, membrii comisiei noastre 

au constatat că ele restrâng sfera beneficiarilor, iar prin adoptarea lor s-ar 

elimina în fapt una din raţiunile pentru care a fost elaborată ordonanţa.  

 Ţinând cont de cele expuse, domnul preşedinte Gheorghe Barbu a 

propus întocmirea unei note către Comisia pentru cultură, arte, mijloace 

de informare în masă, în care să se specifice argumentele comisiei noastre 

în vedere susţinerii eliminării amendamentelor şi aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.4/2008 în forma prezentată de Senat. Propunerea a fost 

acceptată cu unanimitate de voturi. 
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 Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 14/2008 pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor 

şi persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizează gaze naturale 

pentru încălzirea locuinţei - PLx 290/2008, a fost prezentat de către d-na  

Adriana Breazu, expert parlamentar. 

 Domnia sa a precizat că au fost sesizate cu dezbaterea pe fond a 

proiectului de lege Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia 

pentru industrii şi servicii. Totodată, s-a precizat că proiectul de lege are 

ca obiect de reglementare constituirea Fondului social pentru acordarea 

unui ajutor suplimentar populaţiei cu venituri reduse care utilizează gaze 

naturale pentru încălzirea locuinţei. Fondul se constituie prin sponsorizarea 

benevolă de către producătorii interni şi distribuitorii de gaze naturale, a 

sumelor necesare, care se vor colecta şi distribui în cursul anului 2008 

exclusiv cu această destinaţie. Astfel, ajutoarele suplimentare se vor 

acorda  pentru perioadele februarie–martie 2008 şi noiembrie–decembrie 

2008. 

Domnul preşedinte Gheorghe Barbu a dorit să afle care este nivelul 

stadiului de colectare pentru constituirea Fondului social. 

Domnul Dumitru Călinoiu, director general în cadrul Ministerului 

Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, a răspuns că s-au colectat 

aproximativ 101 milioane lei şi că există un fond de rezervă de 30 

milioane lei, care ar ajunge şi pentru luna noiembrie. 

 În urma finalizării discuţiilor s-a propus aprobarea cu amendamente 

a proiectului de lege, respectiv modificarea titlului legii şi a articolului unic, 

în sensul aprobării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2008 pentru 

acordarea unui ajutor suplimentar familiilor şi persoanelor singure cu 

venituri reduse, care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinţei, 

urmând ca întocmirea raportului comun să se realizeze după finalizarea 

discuţiilor şi în cadrul Comisiei pentru industrii şi servicii. 
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 Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli 

profesionale - PLx 446/2008, a fost prezentat de către d-na Adriana 

Breazu, expert parlamentar. 

Domnia sa a precizat că obiectul de reglementare îl constituie 

modificarea şi completarea Legii nr.436/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare, în scopul stabilirii modalităţii de decontare a 

serviciilor de investigare şi diagnosticare medicală efectuate în laboratoare 

şi cabinetele de medicina muncii. 

 În urma finalizării dezbaterilor, domnul preşedinte Gheorghe Barbu 

a propus aprobarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat. 

Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 
 
 
 
  Preşedinte,     Secretar, 

Gheorghe Barbu    Kerekes Karoly 
 

 

 

 

 

 

Şef serviciu, 
Consilier Elena Mesaroş 

Întocmit, 
Expert Decebal Stănescu 
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