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Parlamentul  României 

Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 

 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele 12 şi 13 iunie 2007 

 

 

 

În ziua de 12 iunie 2007, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi-a desfăşurat 
lucrările între orele 14 – 19, având următoarea ordine de zi: 
Fond  
 
Proiecte ce se vor dezbate împreună cu Comisia juridică, marţi, 12 iunie, ora 14 
 
1. Propunere legislativă privind profesiile liberale– P.L.X 931/2007   
2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2007 privind 

salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor 
de pe lângă acestea, precum şi din cadrul altor unităţi din sistemul justiţiei – P.L.X 
230/2007  

 
 
Proiecte ce se vor dezbate la sala de şedinţe a comisiei 
1. Proiect de Lege pentru compensarea în bani a tichetelor de călătorie pe calea ferată 

neutilizate de către pensionari – P.L.X 73/2007 – RAPORT SUPLIMENTAR 
2. Propunere legislativă privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.209/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 
proprietăţii – P.L.X 201/2007 – RAPORT SUPLIMENTAR 

3. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de 
pensii şi alte drepturi de asigurări sociale – P.L.X 202/2007 – RAPORT 
SUPLIMENTAR 

4. 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 – P.L.X 206/2007 – 
RAPORT SUPLIMENTAR 

5. Proiect de Lege privind completarea Legii nr.118/2002 pentru instituirea 
indemnizaţiei de merit – P.L.X 374/2007 

6. Propunere legislativă pentru modificarea lit.b) a art.13 din Legea nr.44/1994 privind 
veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război – 
P.L.X 376/2007 

Administrator
comisie
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7. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, 
precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război – P.L.X 377/2007 

8. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 16/2007 
privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României în vederea 
îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene 
– P.L.X 389/2007 – COMUN CU COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE – 
PROCEDURĂ DE URGENŢĂ 

9. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 19/2007 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii 
şi alte drepturi de asigurări sociale – P.L.X 390/2007 – PROCEDURĂ DE 
URGENŢĂ 

10. Proiect de Lege pentru modificarea art.63 din Legea nr.168/1999 privind 
soluţionarea conflictelor de muncă – P.L.X 392/2007 

11. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.578/2004 privind 
acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor – P.L.X 325/2007 

12. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.48² alin (1) din Legea 
nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale – 
P.L.X 330/2007 

13. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 14/2007 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap – P.L.X 388/2007 – COMUN CU COMISIA 
PENTRU SĂNĂTATE – PROCEDURĂ DE URGENŢĂ 

 
La dezbateri au participat ca invitaţi: 
1. Doamna Katalin Kibedi.- Secretar de Stat – Ministerul Justiţiei; 
2. Domnul Aurel Stănescu – preşedinte – Uniunea Profesiunilor liberale; 
3. Doamna Doina Lica – şef serviciu – Ministerul Economiei şi Finanţelor; 
4. Domnul Ion Gibescu – şef serviciu - Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii 

de Şanse; 
5. Domnul Marius Vasiliu – consilier – Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice şi Locuinţelor; 
6. Domnul Marin Pătuleanu – Secretar de Stat – Ministerul Internelor şi 

Reformei Administrative; 
7. Domnul Ovidiu Simina – consilier – Ministerul Internelor şi Reformei 

Administrative 
8. Doamna Georgeta Bratu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de 

Şanse;  
9. Doamna Camelia Cărbunaru – director, Ministerul Muncii, Familiei şi 

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

Şanse ; 
 
Lucrările şedinţei comune sunt conduse de domnul deputat Sergiu Andon 

preşedintele comisiei juridice de disciplină şi imunităţi. 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2007 privind 

salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe 
lângă acestea, precum şi din cadrul altor unităţi din sistemul justiţiei a fost dezbătut în 
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şedinţă comună cu Comisia juridică de disciplină şi imunităţi în prezenţa reprezentanţilor 
Ministerului Justiţiei şi ai Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.  

Doamna Secterar de Stat a arătat că prin Ordonanţa Guvernului nr. 8/2007 se 
realizarea următoarele obiective: 
1.stabilirea coeficienţilor de multiplicare pentru noile categorii de personal auxiliar  de 
specialitate prevăzut de Legea nr. 17/2006 (grefieri informaticieni, grefier arhivari, 
grefieri registratori) ; 
2. stabilirea unei salarizări corespunzătoare pentru grefierii dactilografi care au fost 
încadraţi ca grefieri prin transformarea corespunzătoare a posturilor dar cu menţinerea 
salariilor de încadrare aferente postului de grefier-dactilograf ; 
3.reglementarea situaţiei în care personalul auxiliar de specialitate al instanţelor 
judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea este încadrat pe bază de concurs pe 
posturi vacante temporar, să poată fi definitivat în funcţie pe baza unor criterii de 
apreciere a performanţelor individuale ; 
4. majorarea coeficienţilor de multiplicare : 
-cu 5% din luna ianuarie ; 
-2% de la 1 aprilie 2007 ; 
-cu 12% de la 1 octombrie 2007. 
5. Salarizarea adecvată a personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti 
ca urmare a preluării de către acesta a unui număr mare de atribuţii de la judecători, în 
vederea degrevării activităţii acestora. 

Domnia sa a arătat de asemenea că Ordonanţei Guvernului nr.8/2007 abrogă în 
totalitate Legea nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din 
organele autorităţii judecătoreşti, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 563 din 18 noiembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 
dispoziţiile privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului auxiliar de specialitate din 
cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie cuprinse în Legea nr. 56/1996. 

Ministerul Justiţiei a trimis celor două comisii un set de amendamente care sunt 
supuse atenţiei membrilor celor două comisii. 

În cadrul dezbaterilor generale, domnul deputat Gheorghe Barbu arată că această 
Ordonanţă a fost adoptată după mai multe discuţii în baza unei înţelegeri între Ministerul 
Justiţiei, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi Ministerul Economiei şi 
Finanţelor. Domnia sa a subliniat faptul că nu are nimic împotriva reglementării unei 
forme de salarizare corectă, dar amendamentele prezentate de către Ministerul Justiţiei ar 
trebui să se regăsească în Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de 
specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, şi nu într-o 
lege anuală de salarizare. 

De asemenea domnul deputat Gheorghe Barbu doreşte ca doamna Secretar de Stat 
să informeze membrii comisiilor dacă există acordul Primului ministru referitor la aceste 
amendamente şi consideră că ar trebui ca aceste amendamente să fie cuprinse într-un act 
normativ de modificare a Legii nr. 567/2004. 

Doamna Secterar de Stat a arătat că amendamentele sunt cunoscute de către 
Primul ministru şi nu sunt singulare, s-a constatat că este calea cea mai rapidă să se 
intervină din punct de vedere legislativ asupra Ordonanţei nr. 8/2007 aflată în procedură 
legislativă la Camera Deputaţilor, care este şi Cameră decizională. De aceea domnia sa 
consideră că este necesar să se soluţioneze „aici şi acum” această problemă de salarizare, 
iar posibilitatea amânării pentru a fi elaborată o ordonanţă de urgenţă de modificare a 
statulului este de durată şi perpetuează confruntarea cu numeroasele litigii aflate pe rolul 
instanţelor de judecată prin care grefierii îsi cer drepturile pentru trei ani în urmă. 
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Domnul deputat Traian Dobre consideră că este într-adevăr penibil să se înscrie în 
cartea de muncă faptul că drepturile salariale au fost stabilite în baza unei hotărâri 
judecătoreşti şi nu în baza unei legi, dar arată că nu susţine amendamentele Ministerului 
Justiţiei. 

Domnul Ion Gibescu, şef serviciu în cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi 
Egalităţii de Şanse a exprimat punctul de vedere al Ministerului din care face parte şi a 
arătat că are mandat să susţină Ordonanţa Guvernului în forma publicată în Monitorul 
Oficial. 

În cadrul dezbaterilor pe articole a fost acceptat cu majoritate de voturi, 
înregistrându-se un vot împotrivă şi 6 abţineri, amendamentul preluat de către domnii 
deputaţi Augustin Zegrean şi Gheorghe Gabor asupra articolului 1, în sensul adăugării în 
rândul beneficiarilor ordonanţei şi a personalului conex din cadrul instanţelor 
judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea. 

Amendamentele prezentate de către doamna Secretar de Stat şi preluate de către 
domnul deputat Augustin Zegrean la articolele 3 alineatul(8) şi articolul 5 alineatul(1) în 
sensul abrogării acestor texte nu au fost acceptate înregistrându-se 3 voturi pentru, 4 
abţineri şi 18 voturi împotrivă. 

Domnul deputat Ioan Timiş a preluat amendamentul asupra articolului 21 
alineatul (1) în sensul introducerii în rândul beneficiarilor de asistenţă socială şi medicală 
gratuită şi a soţului/soţiei şi copiilor aflaţi în întreţinerea personalului salarizat potrivit 
acestei Ordonanţe de urgenţă. 

Amendamentul a fost respins, înregistrându-se 1 vot pentru, 5 abţineri şi 19 voturi 
împotrivă. 

Per ansamblu proiectul de lege a fost adoptat în forma prezentată în raport cu 
majoritate de voturi pentru (un vot împotrivă). 

 
Propunerea legislativă privind profesiile liberale a fost prezentată de către domnul 

deputat Ioan Ghişe în calitate de iniţiator. 
Domnia sa a arătat că prezenta iniţiativă legislativă vine să armonizeze şi să pună 

în concordanţă legislaţia românească cu cea europeană, ţinând seamă de viziunea 
europeană privind libera circulaţie a persoanelor, serviciilor, bunurilor şi capitalurilor, 
prezentul proiect crează cadrul general pentru stabilirea, reglementarea, exercitarea şi 
controlul legalităţii practicării profesiilor liberale. 

Domnul deputat a arătat de asemenea că la ora actuală intrarea pe piaţa serviciilor 
pentru practicarea profesiilor liberale este în mod neprincipial condiţionată de acceptul 
concurenţilor aflaţi deja în activitate şi în condiţiile stabilite de aceştia. 

Domnul Aurel Stănescu, preşedintele Uniunii Profesiunilor liberale a arătat că 
iniţiativa legislativă nu poate fi considerată un act de transpunere a Directivei 2005/36/CE 
a Parlamentului European şi Consiliului Uniunii Europene, aşa cum precizează autorii ei, 
întrucât nu există identitate între obiectivele directivei şi cele ale propunerii legislative. 

De asemenea, domnia sa a arătat că persoana ce exercită o profesie liberală nu 
poate fi încadrată în categoria de comerciant, neputând fi înmatriculată la Registrul 
Comerţului, aşa cum prevăd art. 4 şi 5 din propunerea legislativă. 
Suspendarea sau anularea dreptului de a practica o profesie liberală doar prin hotărâre 
judecătorească vine în contradicţie cu toate reglementările actuale în materia profesiilor 
liberale.Prin acestată iniţiativă sunt anulate toate atribuţiile organismelor profesionale, în 
contradicţie cu prevederile dreptului comunitar care recunoaşte rolul organismelor 
profesionale în reglementarea profesiilor şi supravegherea exercitării acestora, pentru 
asigurarea calităţii serviciilor furnizate. 
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Supusă la vot, propunerea legislativă a fost respinsă cu majoritate de voturi 
înregistrându-se 5 voturi împotrivă. 

 
 
 
Începând cu ora 16 au avut loc dezbateri în cadrul comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială asupra celorlalte iniţiative legislative înscrise pe ordinea de zi. 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Gheorghe Barbu 

preşedintele comisiei. 
Iniţiativele legislative înscrise la punctele 1-4 pe ordinea de zi au fost retrimise 

comisie pentru reexaminara în temeiul articolului 70 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor. În urma reexaminării iniţiativelor legislative, membrii comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi menţinerea soluţiilor de respingere a propunerilor legislative 
întocmindu-se rapoarte suplimentare în acest sens. 

 
Referitor la Proiectul de Lege privind completarea Legii nr.118/2002 pentru 

instituirea indemnizaţiei de merit doamna Georgeta Bratu, director în cadrul Ministerului 
Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse a arătat că acesta prevede stabilirea unui termen de 
30 de zile, în care Comisia naţională pentru acordarea indemnizaţiei de merit analizează 
şi soluţionează propunerile întocmite şi înaintate de instituţiile prevăzute la art.3, de la 
data depunerii acestora la secretariatul Comisiei naţionale. 
 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât aprobarea proiectului de lege în 
forma prezentată de Senat. 

 
Iniţiativele legislative înscrise la punctele 6 şi 7 pe ordinea de zi au ca obiect de 

reglementare modificarea şi completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, 
precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, în sensul introducerii, la 
lit.b) a art.13, a unei prevederi conform căreia în cazul în care nu este posibilă 
împroprietărirea cu teren arabil în extravilan să se acorde în echivalent teren cu vegetaţie 
forestieră (Plx.376). De asemenea, se propune completarea art.16 în sensul prelungirii 
valabilităţii biletelor de călătorie pe calea ferată acordate gratuit veteranilor şi văduvelor 
de război, până la sfâşitul vieţii beneficiarului, iar numărul de călătorii neutilizat în cursul 
unui an calendaristic să poată fi utilizat în următorii ani, după ce numărul de călătorii 
aferente anului calendaristic în curs a fost epuizat (Plx.377). 

Doamna Georgeta Bratu – director în cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi 
Egalităţii de Şanse a arătat că prin prima iniţiativă legislativă se instituie o abordare 
neunitară a dreptului de împroprietărire prin discriminarea veteranilor de război decoraţi 
potrivit dispoziţiilor lit.a) a alin.(1) al art.13. De asemenea, se încalcă principiul 
supremaţiei reconstituirii proprietăţii în faţa constituirii dreptului de proprietate consfinţit 
prin Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi 
unele măsuri adiacente; 

Referitor la cea de-a doua iniţiativă legislativă, doamna director a arătat că soluţia 
propusă, de prelungire a valabilităţii biletelor de călătorie pe calea ferată până la sfâşitul 
vieţii beneficiarului, complică evidenţa biletelor de călătorie acordate şi a celor utilizate 
cu implicaţii în obţinerea vizelor necesare pentru decontare, atât la asociaţiile de veterani 
cât şi la direcţiile finanţelor publice care vizează, din punct de vedere al fiscalităţii şi 
corectitudinii financiar-contabile, deconturile transporturilor 

În urma dezbaterilor, comisia a respins cu 14 voturi pentru, un vot împotrivă şi 2 
abţineri, propunerea legislativă pentru modificarea lit.b) a art.13 din Legea nr.44/1994 
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privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război 
(Plx.376/2007) şi cu 16 voturi pentru şi o abţinere propunerea legislativă pentru 
completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale 
invalizilor şi văduvelor de război (Plx.377/2007). 
 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 
16/2007 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României în 
vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii 
Europene a fost trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei pentru muncă cât şi Comisiei 
pentru administraţie. 

Membrilor comisie le-a fost pus la dispoziţei un raport de lucru întocmit de cătra 
comisia pentru administraţie. 

Proiectul de lege a fost prezentat de către domnul Marin Pătuleanu, Secretar de 
Stat în cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. 

Domnia sa a arătat că prin acest proiect de lege se are în vedere adoptarea unor 
măsuri pentru consolidarea capacităţii administrative a României de gestionare a 
instrumentelor structurale, prin întărirea structurii de personal, se crează astfel premisele 
îndeplinirii angajamentelor asumate ca stat membru al Uniunii Europene. 

În cursul dezbaterilor membrii comisiei au acceptat amendamentele formulate în 
cadrul comisiei pentru administraţie cu unanimitate de voturi. 

Per ansamblu proiectul de lege a fost adoptat în forma prezentată în raport cu 
unanimitate de voturi. 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 
19/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de 
pensii şi alte drepturi de asigurări sociale a fost prezentat de către doamna director 
Georgeta Bratu. Domnia sa a arătat că proiectul are ca obiect de reglementare abrogarea 
dispoziţiilor referitoare la necesitatea confirmării taloanelor de plată a pensiei şi, implicit, 
la suspendarea plăţii pensiei în situaţia neconfirmării, urmând ca modificările survenite în 
starea civilă a pensionarilor să fie preluate de la Centrul Naţional de Administrare a 
Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor. De asemenea iniţiativa legislativă prevede 
ca pentru perioadele anterioare datei de 1 septembrie 1947, la determinarea punctajului 
mediu anual să se utilizeze salariul mediu, precum şi înlocuirea salariului minim cu 
salariul mediu pentru perioadele cuprinse între 1 septembrie 1947 şi 1 ianuarie 1963. 
 În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât aprobarea proiectului de lege în 
forma prezentată de Senat cu unanimitate de voturi. 
 

Proiectul de Lege pentru modificarea art.63 din Legea nr.168/1999 privind 
soluţionarea conflictelor de muncă a fost prezentat de către domnul Secretar de Stat, 
Marin Pătulean. Domnia sa a arătat a arătat că proiectul de lege are ca obiect de 
reglementare corelarea prevederilor Legii nr.168/1999 cu dispoziţiile actelor normative 
cu care acestea se află în conexiune prin modificarea art.63, în sensul stabilirii interdicţiei 
dreptului la grevă doar pentru acele categorii de personal cărora prin lege organică li se 
interzice exerciţiul dreptului la grevă. 

Domnul preşedinte Gheorghe Barbu a subliniat necesitatea aprobării proiectului 
de lege pentru eliminarea riscului unor interpretări şi soluţii diferite de aplicare a 
dispoziţiilor legale în materia exercitării dreptului la grevă, permiţând exercitarea acestui 
drept de către funcţionarii publici şi personalul contractual, indiferent de structura în care 
sunt încadraţi (cu excepţia Ministerului Apărării).  
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În cursul dezbaterilor au fost formulate şi două amendamente asupra aricolelor 12 
şi 13 din legea nr. 168/1999 pentru corelare cu dispoziţiile art.3 alin.(4) din Legea 
nr.130/1996 privind contractul colectiv de muncă, cu privire la obiectivele urmărite în 
negocierea colectivă, pentru a da posibilitatea salariaţilor să declanşeze greva dacă nu 
ajung la negocierea anuală obligatorie şi pentru concordanţă cu Convenţiile OIM. 
 În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât aprobarea proiectului în forma 
propusă în raport, cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.578/2004 privind 

acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor a fost dezbătut în prezenţa 
reprezentanţilor Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse. 
Domnul deputat Kerekes Karoly a arătat că iniţiativa legislativă are în vedere 
îmbunătăţirea standardului de viaţă şi asigurarea unui venit adecvat persoanelor care pot 
beneficia de acest drept. 

În cursul dezbaterilor au fost formulate amendamente pentru îmbunătăţirea 
textului din punct de vedere tehnic legislativ. 

Per ansamblu, proiectul de lege a fost adoptat cu amendamente în forma propusă 
în raport cu 15 voturi pentru şi o abţinere. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.48² alin (1) din Legea 

nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale are ca 
obiect de reglementare modificarea şi completarea art.48² alin (1) din Legea nr. 19/2000, 
în sensul acordării posibilităţii de a se pensiona mai devreme cu unul sau doi ani decât 
vârsta standard de pensionare şi pentru femeile care au născut şi crescut copii cu handicap 
până la vârsta de 10 ani. 
În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi respingerea 
iniţiativei legislative întrucât prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.14/7.03.2007 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, a fost rezolvată 
problema cuprinsă în prezenta propunere legislativă. 

Dezbaterea asupra proiectui de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr. 14/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap a fost amânată pentru a putea 
participa la dezbateri domnul Silviu Didilescu preşedintele Autorităţii Naţionale pentru 
Protecţia Persoanelor cu Handicap pentru a prezenta punctul de vedere al acestei instituţii 
asupra amendamentelor formulate. 

 
 

În ziua de 13 iunie 2007 comisia şi-a desfăşurat lucrările între orele 14 – 16.  
Membrii comisiei au studiat individual amendamentele prezentate la comisie 

asupra Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 14/2007 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. 
 

Din numărul total al membrilor comisiei (19), în zilele de 12 şi 13 iunie 2007  a 
absentat d-l deputat Voicu Mihai Alexandru (grup parlamentar PNL – ministru delegat) şi 
d-l deputat Mircea Coşea (independent). 

Au fost prezenţi următorii:  
1. Gheorghe Barbu – preşedinte 
2. Ion Mînzînă – vicepreşedinte  
3. Marian Sârbu – vicepreşedinte  
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4. Pavel Todoran – secretar  
5. Kerekes Karoly – secretar  

Membri: 
6. Ionela Pop Bruchental  
7. Stelian Duţu 
8. Valentin Adrian Iliescu 
9. Gheorghe Adrian Miuţescu  
10. Samuel Valentin Boşneac 
11.  Iuliu Ioan Furo 
12.  Filonaş Chiş 
13.  Ioan Cindrea 
14.  Alexandru Vladimir Mănăstireanu 
15.  Irinel Ioan Stativă 
16.  Gabriela Nedelcu 
17.  Dan Constantin Mocănescu-Coloros 

 
 
 
 
 
  Preşedinte,     Secretar, 
  Gheorghe Barbu     Kerekes Karoly 

   


