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Parlamentul  României 

Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 

 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din ziua de 26 aprilie 2007 

 

 

În ziua de 26 aprilie 2007, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi-a 

desfăşurat lucrările între orele 9.00 – 12.00, având următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.130/2006 

privind Inspecţia Socială (PLX 163/2007) 

2. Proiect de Lege pentru compensarea în bani a tichetelor de călătorie pe calea ferată 

neutilizate de către pensionari (PLX 73/2007) 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2000 privind 

asistenţa socială a persoanelor vârstnice (PLX 159/2007) 

4. 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) 

5. 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 

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) 

6. 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 
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Conturi, salarizaţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.160/2000 (PLX 

183/2007) 

7. 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) 

8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.168/1999 privind 

soluţionarea conflictelor de muncă (Plx 152/2006) 

9. 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) 

10. 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) 

11. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2007 

pentru completarea art.3 din Legea nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă 

(PLX 197/2007) 

12. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de 

pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (PLX 202/2007). 

 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnull deputat Stelian Duţu, preşedintele 

comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi: 

- Domnul Paul Păcuraru – Ministru, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse 

- Doamna Georgeta Bratu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse 

- Doamna Cecilia Sebe – consilier, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse  

- Doamna Coralia Paraschiv – consilier superior, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Egalităţii de Şanse  

- Domnul Florin Stamate – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse  

- Doamna Camelia Cărbunaru – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de 

Şanse  
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- Doamna Cristina Mereuţă – şef serviciu, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de 

Şanse  

- Domnul Ilie Cristin – consilier superior, Ministerul Economiei şi Finanţelor 

- Doamna Szarka Edit – Secretar de Stat, Curtea de Conturi 

- Domnul Anghel Iordan – preşedinte secţie, Curtea de Conturi 

- Domnul Theodor Nicolescu – vicepreşedinte, Autoritatea Naţională pentru Restituirea 

Proprietăţilor 

- .Domnul Laszlo Gyerko – vicepreşedinte, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor 

Statului; 

- Doamna Ileana Roşu – consilier al vicepreşedintelui, Autoritatea pentru Valorificarea 

Activelor Statului 

- Doamna Elena Tănase, lider sindical, Petrotrans Ploieşti 

- Domnul Eduard Baciu, lider sindical, Petrotrans Ploieşti. 

 

Referitor la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.130/2006 privind Inspecţia Socială, domnul ministru Paul Păcuraru arată 

că acesta se înscrie pe linia actelor normative adoptate în vederea respectării obligaţiilor 

asumate de ţara noastră în vederea aderării la Uniunea Europeană, actul normativ fiind 

inclus în programul legislativ al Guvernului pe anul 2006 cu termen de adoptare – 

decembrie 2006. 

Domnia sa arată că legea este în întârziere, dar doamna Maria Muga a fost deja 

numită în funcţia de înalt funcţionar public la conducerea Inspecţiei Sociale, care trebuie 

să fie o instituţie puternică, cu personalitate juridică, lucru care s-a instituit prin 

amendamentul formulat în cadrul Senatului. Structura minimă pentru ca o instituţie să 

aibe personalitate juridică în teritoriu este de 10 persoane şi domnia sa arată că se va 

reduce numărul de posturi la nivel central pentru a suplimenta numărul de posturi la nivel 

teritorial, iar Ministerul Economiei şi Finanţelor a şi acceptat această suplimentare de 

posturi. 

În continuare, domnul ministru Paul Păcuraru a prezentat membrilor comisiei 

punctual modificările aduse la Senat asupra proiectului de lege aflat în dezbatere. 

S-a trecut apoi la dezbaterea pe articole. Au fost formulate amendamente la 

articolul 6, unde s-a introdus lit.d1, la articolul 10, la articolul 11 alineatul (3), la articolul 

12 şi la articolul 23. De asemenea, reprezentanţii ministerului au propus modificarea 
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titulaturii ministerului, în conformitate cu noile reglementări, precum şi eliminarea 

sintagmei „şi incluziunii sociale” din tot cuprinsul legii. Amendamentele au fost acceptate 

cu unanimitate de voturi. 

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

Amendamentele sunt redate în raportul comisiei. 

 

Referitor la proiectul de Lege pentru compensarea în bani a tichetelor de călătorie 

pe calea ferată neutilizate de către pensionari, domnul preşedinte Stelian Duţu face 

cunoscut celor prezenţi că a fost retrimis comisiei pentru dezbatere în vederea întocmirii 

unui raport suplimentar, în temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au decis cu 13 voturi pentru şi 3 abţineri 

menţinerea soluţiei de respingere a iniţiativei legislative. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2000 privind 

asistenţa socială a persoanelor vârstnice a fost dezbătută în prezenţa reprezentanţilor 

Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi a doamnei deputat Cornelia 

Ardelean, în calitate de iniţiator. 

Doamna deputat a arătat că în urma reanalizării propunerii legislative a decis 

renunţarea la abrogarea articolului 3 şi la modificările propuse la articolul 34. De 

asemenea, a menţionat că este de acord cu modificarea propusă la articolul 30. 

Domnul ministru Paul Păcuraru este de acord cu această variantă propusă.  

Supusă la vot, propunerea legislativă, cu amendamentele propuse, care se regăsesc 

în raportul comisiei, a fost acceptată cu majoritate de voturi (o abţinere). 

 

Totodată, doamna deputat Cornelia Ardelean a solicitat membrilor comisiei 

amânarea dezbaterii propunerii legislative pentru completarea Legii nr.19/2000 privind 

sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Plx 202/2007) în vederea 

găsirii unei formule care să poată fi acceptată. Propunerea de amânare a fost acceptată cu 

unanimitate de voturi. 

 

Referitor la proiectele de lege înscrise la punctele 4 şi 5 pe oridnea de zi, domnul 

deputat Marian Sârbu arată că există o cutumă în ce priveşte invitarea reprezentanţilor 

sindicatelor şi ai Petrotransului. 
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Domnul deputat Gheorghe Barbu informează membrii comisiei că referitor la 

această problemă s-a încheiat o minută cu reprezentanţii sindicatului salariaţilor de la 

Braşov şi trebuie să se ţină seama în continuare de aceste negocieri. 

Domnul deputat Dan Mocănescu consideră că problema este legată de anexele 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.116/2006 din care nu rezultă cu claritate 

posibilitatea de a beneficia de prevederile ordonanţei şi aceste categorii de salariaţi. 

Domnul deputat Gheorghe Barbu este de părere că trebuie gândită o soluţie prin 

care să fie rezolvată şi problema salariaţilor de la Petrotrans, situaţie care nu se confundă 

cu situaţia celor de la ARO S.A., societate cu capital privat, adusă în discuţie de către 

domnul deputat Adrian Miuţescu. 

În urma acestor dezbateri, s-a solicitat amânarea dezbaterii acestor proiecte în 

vederea clarificării tuturor aspectelor ridicate. 

Celelalte iniţiative aflate pe ordinea de zi au fost de asemenea amânate pentru 

şedinţa următoare. 

În finalul şedinţei domnul preşedinte Stelian Duţu a informat membrii comisiei că 

domnia sa şi-a dat demisia din funcţia de preşedinte al comisiei şi supune la vot 

propunerea făcută de grupul parlamentar PD în vederea desemnării domnului deputat 

Gheorghe Barbu în funcţia de preşedinte al comisiei.  

Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi, urmând ca de la data de 1 

mai 2007 domnul deputat Gheorghe Barbu să ocupe funcţia de preşedinte al Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială a Camerei Deputaţilor. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (19), în ziua de 26 aprilie 2007 a absentat 

domnul deputat Mircea Coşea (grup parlamentar PNL) – delegaţie. 

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

republicat, în locul doamnei deputat Ionela Pop-Bruchental (grup parlamentar PD – 

delegaţie) a participat domnul deputat Costica Canacheu, iar în locul domnului deputat 

Mihai Alexandru Voicu (grup parlamentar PNL – ministru delegat) a participat domnul 

deputat Grigore Crăciunescu. 

Au fost prezenţi următorii:  

1. Stelian Duţu – preşedinte 

2. Ion Mînzînă – vicepreşedinte  

3. Marian Sârbu – vicepreşedinte  
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4. Pavel Todoran – secretar  

5. Kerekes Karoly – secretar  

Membri: 

6. Gheorghe Barbu 

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.  Costică Canacheu 

18. Grigore Crăciunescu. 

 

  Preşedinte,     Secretar, 

  Stelian Duţu       Kerekes Karoly 

   


