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Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
 

 
 
 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţei comisiei din ziua de 16 septembrie 2005 

 
 

 

 În ziua de 16 septembrie 2005 la lucrările comisiei sunt prezenţi 18 
deputaţi, lipsind d-l Gheorghe Barbu – ministrul muncii, solidarităţii sociale 
şi familiei (în locul domniei sale participând d-l deputat Alexandru Mocanu, 
conform prevederilor art.48 alin.(4) din Regulamentul Camerei Deputaţilor).  
 

Lucrările şedinţei sunt conduse de d-l deputat Stelian Duţu, 
preşedintele comisiei. 

 
Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 

 FOND 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr. 91/2005 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare 
băneşti populaţiei cu venituri reduse care utilizeză pentru încălzirea 
locuinţei gaze naturale – P.L.X 317/2005 
 

 AVIZARE 
2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.128/1997 privind Statutul Personalului Didactic – P.L. X 297/2005 
3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.51/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului 
European din România – P.L.X nr.376/2005 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.63/2005 pentru reglementarea unor măsuri de reducere a 
cheltuielilor de personal în anul 2005 – P.L.X nr.370/2005 
 
La dezbateri participă ca invitaţi:  
 

Administrator
conform
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1. D-l Mihai Păunică – director general Ministerul Educaţiei şi Cercetării; 
2. D-l George Ghelmez – director Ministerul Educaţiei şi Cercetării; 
3. D-l Ştefan Cosmeanu – preşedinte Autoritatea Naţională de Reglementare 

în Domeniul Gazelor Naturale; 
4. D-na Daniela Pescaru – şef serviciu Ministerul Finanţelor Publice; 
5. D-l Dumitru Călinoiu director general Ministerul Muncii, Solidarităţii 

Sociale şi Familiei. 
 
 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.128/1997 privind Statutul Personalului Didactic a fost dezbătută în 
prezenţa reprezentanţilor Ministerului Educaţiei şi Cercetării care au arătat 
că ministerul susţine această propunere legislativă ce are ca obiect 
modificarea art.10 alin.(1) lit.a) şi b) din Legea nr.128/1997 privind Statutul 
Personalului Didactic în vederea reglementării pretransferării şi transferării 
personalului didactic. 
 Dl deputat Ioan Cindrea propune ca avizul comisiei să fie favorabil cu 
recomandarea, către comisia sesizată pe fond, ca la intocmirea raportului să 
se ţină cont de observaţiile Consiliului Legislativ. 
 Propunerea legislativă a fost avizată favorabil cu majoritate de voturi 
(un vot împotrivă şi o abţinere). 
  
 Dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.51/2005 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Institutului European din România a fost amânată întrucât au 
lipsit iniţiatorii şi nu s-au putut oferi astfel unele explicaţii solicitate de 
membrii comisiei. 
  
 Dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.63/2005 pentru reglementarea unor măsuri de 
reducere a cheltuielilor de personal în anul 2005 a fost amânată întrucât d-nii 
deputaţi Ion Giurescu, Ioan Cindrea şi Marian Sârbu arată că art.3 din 
proiectul de lege mai sus menţionat abrogă o serie de proiecte de acte 
normative şi ar dori explicaţii din partea unui reprezentant al Ministerului 
Finanţelor Publice cu putere de decizie politică. 
 De asemenea, d-l deputat Mircea Coşea solicita ca la proxima şedinţă 
M.F.P. să prezinte o documentare cifrică la nivelul lunii august 2005 privind 
stabilirea cheltuielilor de personal la 5% din PIB, aşa cum a fost convenit cu 
Fondul Monetar Internaţional. 
 În urma acestor discuţii, d-l preşedinte Stelian Duţu propune amânarea 
dezbaterii pe articole şi în acelaşi timp, solicitarea către Biroul permanent de 
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a fi investiţi pentru dezbatere pe fond împreună cu Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci. 
 Propunerea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 91/2005 privind instituirea Programului de acordare a unor 
ajutoare băneşti populaţiei cu venituri reduse care utilizeză pentru încălzirea 
locuinţei gaze naturale a fost reanalizat în prezenţa d-lui Ştefan Cosmeanu 
care a solicitat rediscutarea art.2 aşa cum a fost el modificat prin 
amendamentul d-lor deputaţi Marian Sârbu şi Adrian Miuţescu, întrucât 
intenţia iniţiatorului a fost ca acest proiect să se adreseze exclusiv 
consumatorilor ce utilizează la încălzire sobele de teracotă alimentate cu 
gaze naturale. S-a solicitat aceasta în vederea eficientizării energetice a 
aparatelor consumatoare de gaze naturale, arătând că de acest program vor 
beneficia cca 300.000 de familii din totalul de 650.000 de familii ce 
utilizează această formă de încălzire. 
 D-na deputat Rovana Plumb consideră că în acest proiect de lege nu 
este evidentă componenta socială, ci mai degrabă un aspect comercial 
întrucât suma alocată nu acoperă cheltuielile pentru instalarea unei centrale. 
 D-l deputat Mircea Coşea atrage atenţia reprezentantului Autorităţii să 
nu apară o încălcare a regulilor concurenţei, interesându-se dacă aparatele de 
încălzire sunt autohtone sau de import. 
 Dl Ştefan Cosmeanu arată că utilizarea acestor aparate, imbunătăţind 
randamentul de ardere al gazelor naturale, va diminua factura de plată, 
precizând că arzătoarele, în proporţie de 95% sunt produse în România. Cât 
priveşte centralele, acestea se importă în proporţie de 70 – 75%. 
 În vederea susţinerii punctului de vedere exprimat, d-na deputat 
Rovana Plumb propune un amendament la art.2 care, supus la vot, este 
respins cu majoritate de voturi (8 împotrivă 2 abţineri) şi se acceptă 
modificarea titlului proiectului aşa cum se regăseşte el în raport, având în 
vedere propunerea Comisiei pentru industrii şi servicii şi a d-lor deputaţi 
Marian Sârbu şi Stelian Duţu. 
   
 
 
 
 
  Preşedinte,     Secretar, 

  Stelian DUŢU      Karoly KEREKES 

         




