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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 
 

PROCES  VERBAL 

al şedinţelor comisiei din zilele de 9 şi 10 aprilie 2008 

 

 

În zilele de 9 şi 10 aprilie 2008 la lucrările comisiei sunt prezenţi 17 

deputaţi, lipsind domnul deputat Gheorghe Adrian Miuţescu (grup 

parlamentar PNL) – delegaţie şi domnul deputat Mihai Alexandru Voicu 

(grup parlamentar PNL) – ministru delegat. 

Sunt prezenţi următorii deputaţi: Gheorghe Barbu – preşedinte, Ion 

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

– secretari, Valentin Samuel Boşneac, Ionela Bruchental-Pop, Filonaş Chiş, 

Ioan Cindrea, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea, Stelian Duţu, Iuliu Ioan 

Furo, Vlad Gabriel Hogea, Valentin Adrian Iliescu, Dan Constantin 

Mocănescu-Coloros, Gabriela Nedelcu, Irinel Ioan Stativă. 

 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Gheorghe Barbu, 

preşedintele comisiei. 

Comisia aprobă, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.149/2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finanţelor 

publice – PLx 139/2008 (avizare) 

2. Proiect de Lege pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale 

a Muncii nr.150/1978 privind administraţia muncii: rol, funcţii şi 

organizare, adoptată la Geneva la 7 iunie 1978, în cadrul celei de-a 64 

sesiuni a Conferinţei generale a acesteia - PLx 104/2008 (fond) 
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3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.152/2007 pentru completarea Legii nr.8/2006 privind instituirea 

indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai 

uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane 

juridice de utilitate publică - PLx 109/2008 (fond). 

 

La dezbateri participă ca invitaţi, din partea Ministerului Muncii, 

Familiei şi Egalităţii de Şanse: 

- d-na Magda Filip – director 

- d-na Maria Bundaru – inspector. 

 

 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.149/2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul 

finanţelor publice – PLx 139/2008 este prezentat de către domnul 

preşedinte Gheorghe Barbu.  

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul membrii comisiei, iar în urma 

finalizării discuţiilor, aceştia au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 

favorabilă a proiectului de lege în forma prezentată de Senat. 

 

 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei 

Internaţionale a Muncii nr.150/1978 privind administraţia muncii: rol, 

funcţii şi organizare, adoptată la Geneva la 7 iunie 1978, în cadrul celei 

de-a 64 sesiuni a Conferinţei generale a acesteia - PLx 104/2008 este 

prezentat de către doamna Sorina Szabo, expert în cadrul comisiei. 

Domnia sa precizează că proiectul de lege are ca obiect de 

reglementare ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii 

nr.150/1978 privind administraţia muncii: rol, funcţii şi organizare, 

adoptată la Geneva la 7 iunie 1978, în cadrul celei de-a 64 sesiuni a 

Conferinţei generale a acesteia. 

 Doamna Magda Filip, director în cadrul Ministerului Muncii, Familiei 

şi Egalităţii de Şanse, menţionează că Convenţia nr.150/1978 reprezintă 

un tratat internaţional multilateral la nivel de stat şi este supusă 

Parlamentului spre ratificare potrivit art.19 alin.(1) lit.a) din Legea 

nr.590/2003 privind tratatele. 
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 De asemenea, domnia sa precizează că proiectul era prevăzut 

pentru anul 2006, însă a fost necesar, pentru pregătirea ratificării, 

organizarea unui seminar în scopul eficientizării rolului administraţiei 

muncii. 

 Domnul deputat Dan Mocănescu doreşte să afle câte astfel de 

convenţii ale OIM sunt „restante”. 

 Doamna director Magda Filip precizează că OIM elaborează 

convenţii, de regulă, în fiecare an. Acum sunt 186 de convenţii, dintre 

care România a ratificat 52, 48 fiind încă în vigoare. De asemenea, 

domnia sa precizează că sunt convenţii pe care România nu le poate 

ratifica întrucât nu îndeplineşte condiţiile.  

 Domnul preşedinte Gheorghe Barbu, ţinând cont de cele expuse, 

propune aprobarea proiectului de lege în forma prezentată. Propunerea 

este acceptată cu unanimitate de voturi. 

  

 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.152/2007 pentru completarea Legii nr.8/2006 privind 

instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, 

membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca 

persoane juridice de utilitate publică - PLx 109/2008 este prezentat de 

către doamna Monica Rallu Curta, expert în cadrul comisiei.  

 Domnia sa precizează că obiectul de reglementare îl constituie 

completarea art.1 din Legea nr.8/2006 cu un nou alineat, alin.(21), care 

să prevadă posibilitatea modificării cuantumului indemnizaţiei ori de câte 

ori se modifică valoarea punctului de pensie, fără a putea depăşi nivelul a 

de două ori salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată. 

Domnul deputat Marian Sârbu consideră că este necesară aprobarea 

proiectului de lege pentru evitarea unui tratament discriminatoriu între 

beneficiarii indemnizaţiei care au ieşit la pensie înainte de creşterea 

anuală a valorii punctului de pensie şi cei care ies la pensie după aplicarea 

punctului de pensie majorat. Completând cele spuse, domnul preşedinte 

Gheorghe Barbu, precizează că la art.5 alin.(1) din Normele metodologice 

de aplicare a Legii nr.8/2006, aprobate prin H.G. nr.1650/2006, se 

precizează că indemnizaţia de 50% se calculează ca procent din pensia 

cuvenită sau, după caz, aflată în plată la data înregistrării cererii, iar la 
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alin.(3) al aceluiaşi articol se menţionează că eventualele modificări ale 

cuantumului pensiei din sistemul public, intervenite după data solicitării 

indemnizaţiei, nu modifică nivelul acesteia.  

De asemenea, domnia sa precizează că în avizul său, Comisia pentru 

cultură, arte, mijloace de informare în masă a formulat un amendament, 

respectiv eliminarea tezei finale a alin.(21) întrucât această prevedere se 

regăseşte în cuprinsul alin.(2) din Legea nr.8/2006,, aşa cum a fost 

modificat prin Legea nr.4/2007. Amendamentul Comisiei pentru cultură 

este supus votului. Cu unanimitate de voturi acesta este acceptat şi se 

regăseşte în raportul comisiei. 

 

În ziua de 10 aprilie 2008, lucrările Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială s-au desfăşurat între orele 9.00 – 12.00, având pe 

ordinea de zi studiu individual asupra proiectelor de acte normative aflate 

pe agenda de lucru a comisiei din săptămâna 14-18 aprilie 2008. 

 

 

  Preşedinte,     Secretar, 

Gheorghe Barbu    Kerekes Karoly 

 

 

 

 

Întocmit, 
Lidia Vlădescu, consultant 
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