Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ

PROCES VERBAL
al şedinţelor comisiei din 25, 26, 27 şi 28 august 2008

În zilele de 25, 26, 27 şi 28 august 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, Ionela Bruchental-Pop,
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.
În ziua de 25 august 2008, membrii Comisiei pentru muncă şi
protecţie socială au aprobat ca pe ordinea de zi să fie înscris studiu
individual asupra proiectelor aflate pe agenda lucru a comisiei din zilele de
26 şi 27 august 2008.
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În ziua de 26 august 2008, 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 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.58/2008 pentru abrogarea art.3² din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.67/2006 privind gestionarea fondurilor
nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate
de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare
şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat - PLx 375/2008

2.

Proiect

de

Lege

pentru

aprobarea

Ordonanţei

de

urgenţă

a

Guvernului nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice
de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi
întreprinderile familiale - PLx 377/2008
3.

Propunere

legislativă

pentru

modificarea

şi

completarea

Legii

nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic - Plx 288/2008
4.

Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii nr.393 din
28/09/2004 privind Statutul aleşilor locali - Plx 423/2008

5.

Propunere legislativă privind Statutul personalului aeronautic tehnic
din aviaţia civilă din România - Plx 411/2008

6.

Proiect

de

Lege

pentru

Guvernului

nr.45/2008

capacităţii

administrative

aprobarea

privind
a

Ordonanţei

unele

României

măsuri
în

de

urgenţă

pentru

vederea

a

întărirea
îndeplinirii

obligaţiilor ce îi revin în calitatea sa de membru al Uniunii Europene PLx 376/2008
7.

Reexaminarea Legii pentru modificarea alin.(1) al art.134 din Legea
nr.53/2003 - Codul muncii - PLx 841/2007

8.

Reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.112/2007 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi a Legii
nr.204/2006 privind pensiile facultative - PLx 887/2007

9.

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
de urgenţă nr.50 din 09/06/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi
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funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii
Private - Plx 291/2008
10.

Propunere

legislativă

nr.411/2004

privind

pentru
fondurile

modificarea
de

pensii

şi

completarea

administrate

Legii
privat,

republicată - Plx 292/2008
11.

Propunere legislativă pentru completarea articolului 8 din Legea
nr.54/2003 sindicatelor - Plx 293/2008

12.

Propunere legislativă pentru completarea art.5, alin.(1) pct.II din
Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de
asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare - Plx
308/2008

13.

Propunere legislativă privind pensiile de supravieţuire - Plx 310/2008

14.

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.189 din 2 noiembrie
2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 pentru
modificarea şi completarea 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, republicat,
cu modificările ulterioare - Plx 318/2008

15.

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea DecretuluiLege Nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor
persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere
de la 6 martie 1945, precum şi a celor deportate în străinătate ori
constituite în prizonieri - Plx 320/2008

16.

Propunere legislativă privind instituirea unei zile libere pentru părinţi
- Plx 321/2008

17.

Propunere

legislativă

pentru

modificarea

Anexei

nr.VII/3

a

Ordonanţei nr.10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în
anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a
salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar
şi personalului salarizat potrivit anexelor nr.II şi III la Legea
nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în
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sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă
funcţii de demnitate publică - Plx 322/2008
18.

Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.220 din 04 iulie 2007
pentru

aprobarea

Ordonanţei

Guvernului

nr.11/2007

privind

creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului
didactic din învăţământ, salarizat potrivit Legii nr.128/1997 privind
Statutul personalului didactic - PLx 323/2008
19.

Propunere

legislativă

nr.125/2005

privind

de

modificare

salarizarea

şi

completare

personalului

a

Legii

sanitar

pentru

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2004 privind
salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile
sanitare publice din sectorul sanitar - Plx 324/2008
20.

Propunere legislativă privind acordarea unei indemnizaţii pentru
pensionarii care deţin titlul de doctor în ştiinţă - Plx 325/2008

21.

Propunere

legislativă

de

modificare

şi

completare

a

Legii

nr.116/2007 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr.107/2006
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2003
privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei precum şi a
unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice - Plx 327/2008
22.

Propunere

legislativă

privind

sprijinul

financiar

ce

se

acordă

mamelor, de la data pensionării - Plx 328/2008
23.

Propunere

legislativă

pentru

modificarea

şi

completarea

Legii

nr.76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea
ocupării forţei de muncă, publicat în Monitorul Oficial, Partea I
nr.103 din 06/02/2002 - Plx 329/2008
24.

Proiect

de

acordarea

Lege
de

pentru

indemnizaţii

modificarea
şi

sporuri

Legii

nr.49/1991

invalizilor,

privind

veteranilor şi

văduvelor de război - PLx 403/2008
25.

Propunere

legislativă

pentru

modificarea

şi

completarea

Legii

nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale
invalizilor şi văduvelor de război - Plx 330/2008
26.

Propunere legislativă pentru completarea articolului 13, litera b) din
Legea nr.44(r1) din 01/07/1994, republicată în Monitorul Oficial,
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Partea I nr.28/10/2002 privind veteranii de război, precum şi unele
drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război - Plx 331/2008
27.

Propunere legislativă privind completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea
creşterii copilului - Plx 332/2008

28.

Propunere legislativă privind Statutul Controlorului Civil de Trafic
Aerian din România - Plx 844/2007.
La dezbateri au participat ca invitaţi:



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



d-na Mioara Bogdan – secretar general, Autoritatea Naţională pentru
Protecţia Drepturilor Copilului



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



d-na Geta Doană – consilier superior, Ministerul Muncii, Familiei şi
Egalităţii de Şanse



d-na Cecilia Sebe – şef serviciu, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii
de Şanse



d-na Coralia Paraschiv – şef serviciu, Ministerul Muncii, Familiei şi
Egalităţii de Şanse



d-na Gabriella Pásztor – Secretar de Stat, Ministerul Educaţiei,
Cercetării şi Tineretului



d-l lt.col. Paul Nenciu – consilier juridic, Ministerul Apărării



d-l Mircea Alexandru – secretar general adjunct, Ministerul Internelor şi
Reformei Administrative



d-l Mircea Oancea – preşedinte, Comisia de Supraveghere a Sistemului
de Pensii Private



d-l Ion Giurescu – vicepreşedinte, Comisia de Supraveghere a
Sistemului de Pensii Private



d-l Dan Pescaru – director general adjunct, Comisia de Supraveghere a
Sistemului de Pensii Private



d-l Bogdan Donciu – director general adjunct, ROMATSA R.A.
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Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.45/2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii
administrative a României în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în
calitatea sa de membru al Uniunii Europene - PLx 376/2008 a fost
prezentat de către doamna Sorina Szabo, expert parlamentar.
Cu dezbaterea pe fond a acestui proiect de lege au fost sesizate
Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru administraţie
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic.
Obiectul de reglementare al proiectului de lege îl constituie crearea
cadrului legislativ pentru continuarea aplicării unor măsuri speciale
referitoare la procedura de desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea
funcţiilor publice cu atribuţii la îndeplinirea obligaţiilor ce revin României
ca membru al Uniunii Europene, stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.16/2007.
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu
unanimitate de voturi, aprobarea proiectului de lege în forma prezentată
de Senat, urmând ca întocmirea raportului să se realizeze după finalizarea
dezbaterilor asupra proiectului de lege şi în cadrul Comisiei pentru
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic.
Dezbaterea asupra Legii pentru modificarea alin.(1) al art.134 din
Legea nr.53/2003 - Codul muncii - PLx 841/2007, trimisă Parlamentului
spre reexaminare de către Preşedintele României, a fost amânată.
Legea

privind

aprobarea

Ordonanţei

de

urgenţă

a

Guvernului

nr.112/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.411/2004 privind
fondurile de pensii administrate privat şi a Legii nr.204/2006 privind pensiile
facultative - PLx 887/2007 a fost dezbătută în prezenţa reprezentanţilor
Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi ai Comisiei de
Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.
Domnul preşedinte Gheorghe Barbu a precizat că, în conformitate cu
dispoziţiile

art.77

alin.(2)

din

Constituţia

României,

republicată,

Preşedintele României a formulat cererea de reexaminare asupra legii
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transmisă spre promulgare, având în vedere supraîncărcarea Casei
Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale cu atribuţii legate
de pensiile private, nefinalizarea sistemului informatic al CNPAS pentru
sistemul public de pensii, precum şi faptul că pentru realizarea unor
operaţiuni CNPAS nu pretinde şi nu încasează comisioane din partea
fondurilor de pensii private.
În acest context, s-a apreciat că există pericolul ca CNPAS să fie
blocată în realizarea atribuţiilor principale pe care le are faţă de pensionari
şi bugetul asigurărilor sociale de stat, conferite în temeiul Legii nr.19/2000
privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.
Totodată, s-a considerat că aceste noi atribuţii şi competenţe vor
influenţa negativ punerea în aplicare a principalelor atribuţii ale instituţiei,
care corespund întocmai scopului pentru care CNPAS a fost înfiinţată,
acela de a susţine pensionarii sistemului public de pensii, şi nu pe cei din
sistemul privat.
Doamna Denisa Pătraşcu, Secretar de Stat în cadrul Ministerului
Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, a precizat că nu există un pericol
real de a se bloca activitatea CNPAS din cauza atribuţiilor legate de
fondurile private de pensii. De asemenea, domnia sa a precizat că
sistemul informatic urmează să fie finalizat, inclusiv pentru aplicaţiile
necesare Pilonului II (fondurile private).
Domnul Mircea Oancea, preşedintele Comisiei de Supraveghere a
Sistemului de Pensii Private a menţionat că în privinţa comisionului către
CNPAS nu s-a ajuns încă la o soluţie negociată. Domnia sa a precizat însă
că proiectul de lege nu se referă doar la aceste aspecte, prevederile sale
fiind necesare pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ existent, în vederea
aplicării Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi a
Legii nr.204/2006 privind pensiile facultative.
În cursul discuţiilor s-a propus respingerea cererii de reexaminare
formulată de Preşedintele României. Propunerea de respingere a fost
aprobată de către membrii comisiei cu majoritate de voturi (o abţinere).
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Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
de urgenţă nr.50 din 09/06/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private - Plx
291/2008, a fost prezentată de către doamna Elena Anghel, consilier
parlamentar.
Domnia sa a precizat că obiectul de reglementare al iniţiativei
legislative îl constituie modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr.313/2005, în scopul îmbunătăţirii
activităţii acestei comisii.
Domnul Ion Giurescu, vicepreşedinte al Comisiei de Supraveghere a
Sistemului de Pensii Private a menţionat că textele prevăzute la pct.1 şi 2
din propunerea legislativă se regăsec în cuprinsul art.4 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.50/2005 şi, pentru evitarea paralelismului
legislativ, se impune respingerea propunerii legislative.
Domnul Mircea Oancea, preşedinte al Comisiei de Supraveghere a
Sistemului de Pensii Private a precizat, de asemenea, că textul prevăzut la
pct.3, prin care se propune modificarea art.25 din O.U.G. nr.50/2005, este
inoportun deoarece prevederile propuse fac referire la sancţiuni aplicabile
doar administratorilor de fonduri de pensii administrate privat, în timp ce
O.U.G. nr.50/2005 conţine exclusiv dispoziţii referitoare la statutul
Comisiei şi nu la entităţile reglementate, autorizate, supravegheate şi
controlate de aceasta.
Ţinând cont de aspectele sesizate, domnul preşedinte Gheorghe Barbu
a propus respingerea iniţiativei legislative. Propunerea de respingere a fost
aprobată de membrii comisiei cu unanimitate de voturi.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată Plx 292/2008, a fost prezentată de către doamna Elena Anghel, consilier
parlamentar.
Domnia sa a precizat că obiectul de reglementare îl constituie
modificarea şi completarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii
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administrate privat, republicată, în sensul garantării sumelor depuse de
cetăţeni la un fond privat de pensii, prin contractarea în acest scop a unei
asigurări. De asemenea, propunerea legislativă vizează:
-

corelarea cuantumului sumelor pe care urmează să le primească
participanţii la fondul de pensii private cu aprecierea sau deprecierea
leului;

-

reglementarea dreptului ca pensia privată, în caz de deces al
participanţilor la fond, să revină moştenitorilor;

-

aderarea opţională şi nu obligatorie la un fond sau la mai multe
fonduri de pensii private;

-

eliminarea penalităţilor în caz de transfer la un alt fond de pensii
private, dacă acesta se realizează după încheierea anului financiar;

-

stabilirea

comisionului

de

administrare

prin

negociere

între

participantul la fond şi administratorul acestuia;
-

transparenţă în ceea ce priveşte istoricul activităţii comerciale şi
financiare a celor din conducerea fondului;

-

instituirea unor infracţiuni în domeniu.
Domnul Mircea Oancea, preşedinte al Comisiei de Supraveghere a

Sistemului de Pensii Private a apreciat că unele prevederi cuprinse în
propunerea legislativă nu se încadrează în principiile avute în vedere la
promovarea şi adoptarea legii care se doreşte a fi modificată şi
completată. De asemenea, domnia sa a precizat că schimbarea, în acest
moment, a regulii privind procesul de aderare şi funcţionare a sistemului
de pensii administrate privat, în sensul creşterii semnificative a costurilor
administratorilor de fonduri de pensii private, poate pune în pericol
implementarea acestui sistem, ţinând cont că prima etapă a procesului de
aderare a participanţilor la fondurile de pensii private autorizate de către
Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private a luat sfârşit.
Totodată, domnul preşedinte Gheorghe Barbu a menţionat că la
elaborarea

propunerii

legislative

nu

au

fost

luate

în

considerare

evenimente legislative cu relevanţă asupra textului ce se propune a fi
amendat şi modificat, şi anume: modificările şi completările aduse Legii
nr.411/2004 prin Legea nr.23/2007, republicarea Legii nr.411/2004,
precum şi modificările şi completările aduse Legii nr.411/2004 prin
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.112/2007.

9/27

Ţinând cont de aspectele sesizate, domnul preşedinte Gheorghe Barbu
a propus respingerea iniţiativei legislative. Propunerea de respingere a fost
aprobată de membrii comisiei cu unanimitate de voturi.
Propunerea legislativă pentru completarea articolului 8 din Legea
nr.54/2003 sindicatelor - Plx 293/2008, a fost prezentată de către domnul
Decebal Stănescu, expert parlamentar.
Domnia sa a precizat că propunerea legislativă are ca obiect de
reglementare completarea Legii sindicatelor nr.54/2003 cu un articol nou,
în scopul asigurării reprezentării atât a bărbaţilor, cât şi a femeilor în
cadrul structurilor de conducere a sindicatelor.
Doamna Denisa Pătraşcu, Secretar de Stat în cadrul Ministerului
Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse a considerat că nu se poate impune
prin lege organizaţiilor sindicale modul de alegere a organelor de
conducere, acest lucru reglementându-se prin statutele respectivelor
organizaţii sindicale.
De asemenea, domnul preşedinte Gheorghe Barbu a precizat că
trebuie avut în vedere şi art.8 din Legea sindicatelor nr.54/2003, care
precizează condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru
a fi aleasă în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale. Astfel,
conform acestui articol, poate fi aleasă în organele de conducere o
persoană care îndeplineşte următoarele condiţii: are capacitate deplină de
exerciţiu şi nu execută pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de
a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesiune de natura aceleia de care
s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, fără a mai preciza alte condiţii sau
criterii de îndeplinit.
Ţinând cont de aspectele sesizate, domnul preşedinte Gheorghe Barbu
a propus respingerea iniţiativei legislative. Propunerea de respingere a fost
aprobată de membrii comisiei cu unanimitate de voturi.
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Propunerea legislativă pentru completarea art.5, alin.(1) pct.II din
Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de
asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare - Plx 308/2008,
a fost prezentată de către doamna Elena Anghel, consilier parlamentar.
Domnia sa a precizat că obiectul de reglementare îl constituie
completarea art.5 alin.(1) pct.II din Legea nr.19/2000 privind sistemul
public de pensii şi alte drepturi sociale, cu modificările şi completările
ulterioare, în sensul exceptării consilierilor locali şi judeţeni care sunt şi
pensionari de invaliditate sau beneficiari ai pensiilor anticipate, din rândul
persoanelor asigurate obligatoriu prin efectul legii.
Doamna Denisa Pătraşcu, Secretar de Stat în cadrul Ministerului
Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse a susţinut punctul de vedere,
negativ, al Guvernului, precizând că soluţia exceptării consilierilor locali şi
judeţeni de la asigurarea obligatorie în sistemul public de pensii ar trebui
reglementată prin amendarea legislaţiei speciale privind administraţia
publică locală.
Ţinând cont de aspectele sesizate, domnul preşedinte Gheorghe Barbu
a propus respingerea iniţiativei legislative. Propunerea de respingere a fost
aprobată de membrii comisiei cu unanimitate de voturi.
Propunerea

legislativă

privind

pensiile

de

supravieţuire

-

Plx

310/2008, a fost prezentată de către doamna Lidia Vlădescu, consultant
parlamentar.
Domnia sa a menţionat că obiectul de reglementare îl constituie
instituirea pensiei de supravieţuire, în sumă de 500 lei lunar, precum şi
majorarea acesteia la 700 lei începând cu anul 2009. De asemenea,
propunerea legislativă prevede ca diferenţa dintre cuantumul pensiei de
supravieţuire şi pensia calculată în baza Legii nr.19/2000 privind sistemul
public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi
completările ulterioare, să fie suportată de la bugetul de stat.
Doamna Denisa Pătraşcu, Secretar de Stat în cadrul Ministerului
Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse a precizat că sistemul public de
pensii

din

România

se

organizează

şi

funcţionează

în

baza

Legii
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nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări
sociale, cu modificările şi completările ulterioare, având la bază mai multe
principii, printre care a menţionat principiul egalităţii, care asigură tuturor
participanţilor la sistemul public, contribuabili şi beneficiari, un tratament
nediscriminatoriu în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile prevăzute de
lege; principiul obligativităţii, potrivit căruia persoanele fizice sau juridice
au, conform legii, obligaţia de a participa la sistemul public, drepturile de
asigurări sociale exercitându-se corelativ cu îndeplinirea obligaţiilor;
principiul contributivităţii, conform căruia fondurile de asigurări sociale se
constituie pe baza contribuţiilor datorate de persoanele fizice sau juridice,
participante la sistemul public, drepturile de asigurări sociale cuvenindu-se
corespunzător contribuţiilor plătite.
De asemenea, domnia sa a menţionat că stabilirea unei pensii
minime pentru limită de vârstă şi stagiu complet de cotizare ar aduce
atingere principiilor menţionate anterior, pensia fiind acordată fără o
contribuţie corespunzătoare la sistemul public de pensii. Reglementarea
unui

cuantum

minim

al

acestei

categorii

de

pensii

ar

determina

discriminări între beneficiarii sistemului public de pensii, ajungându-se
astfel la situaţii în care persoane ce au contribuit în mod diferit să
beneficieze de acelaşi cuantum al pensiei.
Totodată, acordarea pensiei de supravieţuire fără respectarea
principiului contributivităţii şi al repartiţiei îi conferă acesteia forma de
ajutor social. În acest fel, prin aplicarea prevederilor preconizate în
iniţiativa legislativă, s-ar crea discriminări faţă de alte categorii de
persoane defavorizate şi care sunt îndreptăţite să beneficieze de ajutor
social acordat pe principiul solidarităţii sociale în cadrul unei politici
naţionale de asistenţă socială, potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul
minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.
Ţinând cont de aspectele sesizate, domnul preşedinte Gheorghe Barbu
a propus respingerea iniţiativei legislative. Propunerea de respingere a fost
aprobată de membrii comisiei cu unanimitate de voturi.
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Propunerea

legislativă

pentru

modificarea

Legii

nr.189

din

2

noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1999
pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de
dictatatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor
deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu
modificările ulterioare - Plx 318/2008, a fost prezentată de către doamna
Monica Rallu Curta, expert parlamentar.
Domnia sa a precizat că obiectul de reglementare îl constituie
modificarea art.2 şi 3 din Ordonanţa Guvernului nr.105/1999, aprobată cu
modificări

şi

completări

prin

Legea

nr.189/2000,

cu

modificările

şi

completările ulterioare, propunându-se majorarea cuantumului indemnizaţiei
lunare acordate beneficiarilor acestui act normativ la 100 lei lunar, atât
pentru titularii drepturilor, cât şi pentru soţul supravieţuitor.
Domnul

preşedinte

Gheorghe

Barbu

a

precizat

că

majorarea

cuantumului indemnizaţiei lunare avută în vedere de către iniţiator a fost
deja reglementată prin Legea nr.204/2007, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.457 din 11 iulie 2007. Prin urmare, propunerea a
rămas fără obiect.
Având în vedere acest aspect, domnia sa a propus respingerea
iniţiativei legislative. Propunerea de respingere a fost aprobată de membrii
comisiei cu unanimitate de voturi.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea DecretuluiLege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate
din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie
1945, precum şi a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
- Plx 320/2008, a fost prezentată de către doamna Monica Rallu Curta,
expert parlamentar.
Domnia sa a precizat că obiectul de reglementare îl constituie
completarea Decretului-Lege nr.118/1990, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare, în sensul introducerii la art.6 a unui nou alineat,
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alin.(4), potrivit căruia de drepturile prevăzute de decretul-lege mai sus
menţionat, să beneficieze şi copiii celor decedaţi pe front.
Domnul preşedinte Gheorghe Barbu a considerat că în conţinutul
propunerii s-a strecurat o eroare de fond, în sensul că iniţiatorii fac
referire la „copiii celor decedaţi pe front”, or nu Decretul-lege nr.118/1990
reglementează această situaţie, ci Legea nr.49/1999 privind pensiile
I.O.V.R. Conform art.5 din această lege, copiii celor decedaţi în război,
precum şi ai celor care la data decesului erau pensionari I.O.V.R., au
dreptul la pensie de urmaş în condiţiile în care se acordă, potrivit legii,
pensiile de urmaş în sistemul asigurărilor sociale de stat.
Având în vedere acest aspect, domnia sa a propus respingerea
iniţiativei legislative. Propunerea de respingere a fost aprobată de membrii
comisiei cu unanimitate de voturi.
Propunerea legislativă privind instituirea unei zile libere pentru
părinţi - Plx 321/2008, a fost prezentată de către domnul Decebal
Stănescu, expert parlamentar.
Domnia sa a precizat că obiectul de reglementare îl constituie
acordarea unei zile de concediu plătit salariaţilor, ai căror copii sunt în
vârstă de până la 6 ani inclusiv, cu ocazia zilei de naştere a copilului.
Doamna Denisa Pătraşcu, Secretar de Stat în cadrul Ministerului
Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse a apreciat că pentru introducerea
unei astfel de reglementări nu este necesară elaborarea unui act normativ.
O astfel de prevedere poate fi negociată între partenerii sociali şi
reglementată în contractul colectiv de muncă aplicabil.
Având în vedere acest aspect, domnul preşedinte Gheorghe Barbu a
propus respingerea iniţiativei legislative. Propunerea de respingere a fost
aprobată de membrii comisiei cu unanimitate de voturi.
Propunerea

legislativă

pentru

modificarea

Anexei

nr.VII/3

a

Ordonanţei nr.10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul
2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază
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pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat
potrivit anexelor nr.II şi III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de
stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru
persoane care ocupă funcţii de demnitate publică - Plx 322/2008 a fost
prezentată de către doamna Adriana Breazu, expert parlamentar.
Domnia sa a precizat că obiectul de reglementare îl reprezintă
modificarea

Anexei

nr.VII/3c

a

Ordonanţei

Guvernului

nr.10/2007,

aprobată cu modificări prin Legea nr.231/2007, intervenţia legislativă
vizând creşterea indemnizaţiei pentru primarii şi viceprimarii de comune.
Domnul

preşedinte

Gheorghe

Barbu

a

precizat

că

Ordonanţa

Guvernului nr.10/2007 şi-a încetat aplicabilitatea la data de 31 decembrie
2007, iar intervenţia legislativă rămâne fără obiect. Având în vedere acest
aspect, domnia sa propune respingerea iniţiativei legislative. Propunerea de
respingere a fost aprobată de membrii comisiei cu unanimitate de voturi.
Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.220 din 04 iulie 2007
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2007 privind creşterile
salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului didactic din
învăţământ,

salarizat

potrivit

Legii

nr.128/1997

privind

Statutul

personalului didactic - PLx 323/2008, a fost prezentat de către doamna
Lidia Vlădescu, consultant parlamentar.
Domnul preşedinte Gheorghe Barbu a precizat că pe agenda de
lucru a comisiei există încă un proiect de lege cu acelaşi obiect de
reglementare, a cărui dezbatere a fost amânată în şedinţa comisiei din
luna

iulie,

respectiv

proiectul

de

Lege

pentru

modificarea

Legii

nr.220/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului
didactic din învăţământ, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind
Statutul personalului didactic - Plx 185/2008.
Întrucât cele două proiecte de lege au fost trimise spre dezbatere pe
fond Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, domnia sa a propus dezbaterea
ambelor proiecte şi întocmirea unui singur raport, conform prevederilor
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art.68 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor. Propunerea a fost
acceptată cu unanimitate de voturi.
Astfel, s-a precizat că cele două proiecte de lege au ca obiect de
reglementare modificarea Legii nr.220/2007, care aprobă Ordonanţa
Guvernului nr.11/2007. Prin proiectul de lege cu nr.PLx 185/2008 se
propune majorarea coeficientului de multiplicare pentru stabilirea salariilor
de bază la 400 de lei, începând cu 1 ianuarie 2008, pentru toate
categoriile de personal didactic prevăzut de O.G. nr.11/2007. Proiectul de
lege cu nr.PLx 323/2008 prevede indexarea cu 100% a salariilor de bază
pentru personalul didactic şi auxiliar din învăţământ prevăzut de O.G.
nr.11/2007, începând cu data de 1 decembrie 2008.
Ţinând cont de faptul că atât Legea nr.220/2007 cât şi Ordonanţa
Guvernului nr.11/2007 în temeiul căreia s-au acordat creşterile salariale
personalului

didactic

din

învăţământ

în

anul

2007

şi-au

încetat

aplicabilitatea la data de 31 decembrie 2007, precum şi faptul că în anul
2008 salarizarea personalului din învăţământ se efectuează în temeiul
Ordonanţei Guvernului nr.15/2008, domnul preşedinte Gheorghe Barbu a
propus respingerea celor două proiecte de lege. În susţinerea propunerii
de respingere, domnia sa a mai precizat că O.G. nr.15/2008 a fost
dezbătută şi aprobată cu amendamente de cele două comisii, respectiv
Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru învăţământ,
ştiinţă, tineret şi sport, între aceste amendamente fiind preluate şi
prevederile din proiectul de lege cu nr.PLx 185/2008, acesta rămânând
fără obiect.
În urma finalizării dezbaterilor cele două proiecte de lege au fost
respinse, cu unanimitate de voturi, iar raportul comun se va întocmi după
finalizarea discuţiilor şi în cadrul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă,
tineret şi sport.
Propunerea

legislativă

de

modificare

şi

completare

a

Legii

nr.125/2005 privind salarizarea personalului sanitar pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea şi
alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din
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sectorul sanitar - Plx 324/2008, a fost prezentat de către doamna Sorina
Szabo, expert parlamentar.
Domnia sa a precizat că obiectul de reglementare îl reprezintă
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2004 privind
salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile
sanitare publice din sectorul sanitar, în sensul indexării cu 100%,
începând cu data de 1 decembrie 2008, a salariilor de bază pentru această
categorie de personal.
Domnul preşedinte Gheorghe Barbu a apreciat că actul normativ de
bază asupra căruia ar trebui să intervină modificările şi completările
propuse este Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.115/2004, şi nu legea
de aprobare a acesteia. Totodată, domnia sa a precizat că dublarea
salariilor personalului contractual din unităţile sanitare publice are impact
direct

asupra

cererii

agregate, implicând

atât

presiuni

inflaţioniste

suplimentare, cât şi o posibilă deteriorare a contului curent.
Deoarece propunerile din iniţiativa legislativă determină influenţe
financiare suplimentare asupra bugetului general consolidat şi iniţiatorii nu
au prevăzut mijloacele necesare pentru acoperirea majorării cheltuielilor,
se încalcă prevederile art.15 alin.(1) din Legea nr.500/2002 privind
finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele
ale art.138 alin.(5) din Constituţia României.
Având în vedere aceste aspecte, s-a propus respingerea iniţiativei
legislative. Propunerea de respingere a fost acceptată cu unanimitate de
voturi.
Domnul preşedinte Gheorghe Barbu a precizat că în cadrul comisiei
noastre s-au discutat încă două proiecte de acte normative cu acelaşi
obiect de reglementare, respectiv modificarea şi completarea O.U.G.
nr.115/2004, având nr.Plx 304/2007 şi PLx 265/2008, finalizate în luna
iunie 2007, respectiv iulie 2008.
Întrucât cele trei proiecte au fost trimise pentru dezbatere pe fond
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru sănătate şi
familie, întocmirea rapoartelor urmează a fi realizată după finalizarea
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discuţiilor asupra celor trei proiecte şi în cadrul Comisiei pentru sănătate şi
familie.
Propunerea legislativă privind acordarea unei indemnizaţii pentru
pensionarii care deţin titlul de doctor în ştiinţă - Plx 325/2008, a fost
prezentată de către doamna Elena Anghel, consilier parlamentar.
Domnia sa a precizat că propunerea legislativă are ca obiect de
reglementare acordarea unei indemnizaţii fixe lunare de 300 lei, de la data
pensionării, persoanelor care au obţinut titlul ştiinţific de doctor, sumele
necesare acordării acestor indemnizaţii urmând a fi suportate din bugetul
de stat, indiferent de cuantumul pensiei pe care beneficiarii o încasează.
Doamna Denisa Pătraşcu, Secretar de Stat în cadrul Ministerului
Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, a precizat că persoanele care au
titlul ştiinţific de doctor beneficiază deja de drepturi băneşti suplimentare,
făcând referire, în acest sens, la Legea nr.128/1997 privind Statutul
personalului didactic.
Totodată, domnia sa a menţionat că iniţiativa legislativă nu face
distincţie, în ceea ce priveşte acordarea indemnizaţiei propuse, între
pensionarii în a căror bază de calcul a pensiei a fost cuprins sporul de 15%
din salariul de bază acordat pentru titlul ştiinţific şi pensionarii care au
titlul de doctor în ştiinţe şi care în viaţa activă nu au beneficiat de sporul
respectiv şi prin urmare nu au cuprins în baza de calcul a pensiei acest
spor, încălcându-se astfel principiul egalităţii de tratament.
Ţinând cont de aspectele sesizate, domnul preşedinte Gheorghe
Barbu a propus respingerea iniţiativei legislative. Propunerea de respingere
a fost aprobată de membrii comisiei cu unanimitate de voturi.
Propunerea

legislativă

de

modificare

şi

completare

a

Legii

nr.116/2007 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr.107/2006 pentru
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2003 privind
acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei precum şi a unor facilităţi
populaţiei pentru plata energiei termice - Plx 327/2008, a fost prezentată
de către doamna Adriana Breazu, expert parlamentar.
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Domnia sa a precizat că propunerea legislativă are ca obiect de
reglementare amendarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2003,
propunându-se, în principal, acordarea a 12 tichete energetice, anual,
familiilor şi persoanelor singure cu venituri reduse care utilizează pentru
încălzirea locuinţei atât energie termică în sistem centralizat, cât şi lemne,
cărbuni şi combustibili petrolieri. Cuantumul tichetelor va fi diferit în
funcţie de venitul net realizat de fiecare beneficiar.
Domnul Dumitru Călinoiu, director general în cadrul Ministerului
Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, a apreciat că acordarea unor tichete
energetice ar însemna întoarcerea la modul de acordare a ajutoarelor
prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr.55/2004 privind unele măsuri
financiare în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei.
Acest sistem a fost modificat de Guvern în anul 2006, datorită costurilor
foarte mari privind tipărirea, distribuirea, precum şi contabilizarea lor.
De asemenea, domnia sa a considerat că modul de acordare a
ajutorului propus – în cuantum fix – introduce inechităţi grave între
diferitele categorii de beneficiari.
Deoarece propunerile din iniţiativa legislativă determină influenţe
financiare suplimentare asupra bugetului general consolidat şi iniţiatorii nu
au prevăzut mijloacele necesare pentru acoperirea majorării cheltuielilor,
se încalcă prevederile art.15 alin.(1) din Legea nr.500/2002 privind
finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele
ale art.138 alin.(5) din Constituţia României.
Ţinând cont de aspectele sesizate, domnul preşedinte Gheorghe
Barbu a propus respingerea iniţiativei legislative. Propunerea de respingere
a fost aprobată de membrii comisiei cu unanimitate de voturi.
Propunerea legislativă privind sprijinul financiar ce se acordă
mamelor, de la data pensionării - Plx 328/2008, a fost prezentată de către
doamna Lidia Vlădescu, consultant parlamentar.
Domnia sa a precizat că propunerea legislativă are ca obiect de
reglementare instituirea unui sprijin financiar acordat mamelor cu unul
sau mai mulţi copii, în cuantum de 300 de lei, precum şi femeilor care au
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adoptat unul sau mai mulţi copii. Potrivit expunerii de motive, ar urma să
beneficieze de acest drept persoanele care sunt la pensie, precum şi cele
care urmează să iasă la pensie.
Doamna Geta Doană, consilier superior în cadrul Ministerului Muncii,
Familiei şi Egalităţii de Şanse, a precizat că instituirea acestei indemnizaţii
este insuficient reglementată de textul acesteia, în sensul precizării
mecanismelor de funcţionare şi administrare, precum şi a criteriilor pentru
acordarea acesteia. De asemenea, textul propus introduce o discriminare
evidentă pe criterii de sex, în sensul că exclude tatăl de la acordarea
acestei indemnizaţii.
În acest context, doamna Secretar de Stat Denisa Pătraşcu a
precizat că România, ca stat membru al Uniunii Europene, are obligaţia de
a respecta prevederile legislaţiei europene privind egalitatea de tratament
între femei şi bărbaţi, eliminând din legislaţia naţională a tuturor
dispoziţiilor discriminatorii pe criteriu de sex.
Deoarece propunerile din iniţiativa legislativă determină influenţe
financiare suplimentare asupra bugetului general consolidat şi iniţiatorii nu
au prevăzut mijloacele necesare pentru acoperirea majorării cheltuielilor,
se încalcă prevederile art.15 alin.(1) din Legea nr.500/2002 privind
finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele
ale art.138 alin.(5) din Constituţia României.
Ţinând cont de aspectele sesizate, domnul preşedinte Gheorghe
Barbu a propus respingerea iniţiativei legislative. Propunerea de respingere
a fost aprobată de membrii comisiei cu unanimitate de voturi.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea
ocupării forţei de muncă, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.103 din
06/02/2002 - Plx 329/2008, a fost prezentată de către doamna Adriana
Breazu, expert parlamentar.
Domnia sa a menţionat că obiectul de reglementare îl reprezintă
modificarea

şi

completarea

Legii

nr.76/2002,

cu

modificările

şi
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completările ulterioare, în sensul adoptării cadrului legislativ în vederea
extinderii importului de forţă de muncă.
Domnul preşedinte Gheorghe Barbu a formulat unele observaţii
referitoare la propunerea de completare a art.5 şi 6 din Legea nr.76/2002
cu prevederile art.2 şi art.3 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor
în România. Domnia sa a apreciat că între normele astfel alăturate nu
există legătură tematică pentru a justifica conexiunea dispoziţiilor avute în
vedere, ţinând cont de obiectul de reglementare diferit al celor două acte
normative în vigoare.
Referitor la propunerea de completare a art.16, domnul preşedinte
Gheorghe Barbu a constatat că se preiau dispoziţiile art.6 şi 8 din Legea
nr.203/1999 privind permisele de muncă, republicată.
Totodată, propunerea de completare a art.41 cu două noi alineate,
alin.(4) şi (5), contravine Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică
legislativă

pentru

elaborarea

actelor

normative,

republicată,

cu

modificările şi completările ulterioare, în sensul că aceste prevederi se
regăsesc şi la art.44 şi 66 din Legea nr.76/2002, astfel încât cuprinderea
lor în alt articol este nejustificată.
Având în vedere cele de mai sus, domnul preşedinte Gheorghe
Barbu a menţionat că, potrivit dispoziţiilor art.15 din Legea nr.24/2000,
este interzisă instituirea aceloraşi reglementări în acelaşi act ori în două
sau mai multe acte normative.
Ţinând cont de aspectele sesizate, domnia sa a propus respingerea
iniţiativei legislative. Propunerea de respingere a fost aprobată de membrii
comisiei cu unanimitate de voturi.
Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.49/1991 privind
acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de
război - PLx 403/2008, a fost prezentat de către doamna Monica Rallu
Curta, expert parlamentar.
Domnul locotenent-colonel Paul Nenciu, consilier juridic în cadrul
Ministerului Apărării, a menţionat că obiectul de reglementare se referă la
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modificarea Legii nr.49/1991, cu modificările şi completările ulterioare, în
sensul stabilirii unor noi indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi
văduvelor de război, întrucât valoarea scăzută a indemnizaţiilor şi
sporurilor actuale nu permite menţinerea unui nivel de trai decent
beneficiarilor acestor drepturi.
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu
unanimitate de voturi, aprobarea proiectului de lege în forma prezentată de
Senat.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale
invalizilor şi văduvelor de război - Plx 330/2008, a fost prezentată de către
doamna Monica Rallu Curta, expert parlamentar.
Domnia sa a precizat că obiectul de reglementare îl reprezintă
completarea art.1 din Legea nr.44/1994, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, cu o nouă literă, lit.h), astfel încât să beneficieze
de calitatea de veteran de război şi persoanele care au participat la primul
şi al doilea război mondial în armata română şi care şi-au pierdut
cetăţenia română din motive neimputabile lor sau le-a fost ridicată fără
voia lor.
Doamna Secretar de Stat Denisa Pătraşcu a apreciat că soluţia
propusă de către iniţiator excede prevederile Legii nr.44/1994. Veteranii
de război care şi-au pierdut cetăţenia română din motive neimputabile lor
pot solicita, în conformitate cu dispoziţiile art.4 lit.c) din Legea cetăţeniei
române nr.21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
să li se acorde cetăţenia română, procedura fiind cea prevăzută de legea
mai sus menţionată.
Ţinând cont de aspectele sesizate, domnul

preşedinte

Gheorghe

Barbu a propus respingerea iniţiativei legislative. Propunerea de respingere
a fost aprobată de membrii comisiei cu unanimitate de voturi.
Propunerea legislativă pentru completarea articolului 13, litera b)
din Legea nr.44(r1) din 01/07/1994, republicată în Monitorul Oficial,
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Partea I nr.28/10/2002 privind veteranii de război, precum şi unele
drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război - Plx 331/2008, a fost
prezentată de către doamna Monica Rallu Curta, expert parlamentar.
Domnia sa a menţionat că obiectul de reglementare îl constituie
modificarea art.13 lit.b) din Legea nr.44/1994, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, în sensul stabilirii modalităţii de calcul a
despăgubirilor la care au dreptul veteranii de război decoraţi, în situaţia în
care, din cauza deficitului de teren în localităţile în care domiciliază, nu au
putut fi împroprietăriţi cu 500 m2 pentru loc de casă, aşa cum prevede
legea, cuantumul despăgubirilor urmând să se stabilească în funcţie de
valoarea medie pe ţară a terenului.
Doamna Secretar de Stat Denisa Pătraşcu a apreciat că, pentru
stabilirea echivalentului valoric al acestor despăgubiri, în cazul terenurilor
care nu au putut fi atribuite în natură, s-a impus aplicarea unui mod de
calcul unitar, în vederea respectării principiului egalităţii în drepturi,
reglementat de art.16 din Constituţia României. În acest sens, prin
Hotărârea Guvernului nr.1217/2003 s-a stabilit cuantumul despăgubirilor
la suma de 1564 lei pentru toţi veteranii decoraţi care nu au beneficiat de
atribuirea terenului de 500 m2, iar plata drepturilor se face din bugetul
Ministerului

Internelor

şi

Reformei

Administrative,

prin

prefecturile

judeţene şi, respectiv prin prefectura Municipiului Bucureşti.
Având în vedere cele prezentate, s-a propus respingerea iniţiativei
legislative. Propunerea de respingere a fost aprobată de membrii comisiei cu
unanimitate de voturi.
Propunerea legislativă privind completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii
copilului - Plx 332/2008, a fost prezentată de către doamna Sorina Szabo,
expert parlamentar.
Domnia sa a menţionat că propunerea legislativă are ca obiect de
reglementare completarea art.18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.148/2005, în sensul ca perioada concediului pentru creşterea copilului
să constituie vechime în muncă şi în serviciu, în perioada cuprinsă între
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intrarea în vigoare a Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi
alte drepturi de asigurări sociale, şi intrarea în vigoare a Legii nr.7/2007.
Iniţiativa legislativă are în vedere acordarea aceloraşi drepturi tuturor
persoanelor care beneficiază sau au beneficiat de concediu pentru
creşterea copilului, indiferent de perioadă.
Domnul preşedinte Gheorghe Barbu a propus respingerea iniţiativei
legislative întrucât încalcă prevederile art.15 alin.(2) din Constituţia
României, referitoare la neretroactivitatea legii. Propunerea de respingere
a fost acceptată de membrii comisiei cu unanimitate de voturi.
Dezbaterea celorlalte proiecte de lege aflate pe ordinea de zi a fost
amânată pentru şedinţa de mâine.
În ziua de 27 august 2008, Comisia pentru muncă şi protecţie
socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 11.00 – 15.00, având pe
ordinea de zi proiectele amânate în şedinţa anterioară.
Dezbaterile au început cu proiectul de Lege privind respingerea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2008 pentru abrogarea art.3²
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.67/2006 privind gestionarea
fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune
alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de
cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat - PLx 375/2008.
Proiectul a fost prezentat de către doamna Lidia Vlădescu, consultant
parlamentar, care a menţionat că raportul asupra acestui proiect de lege a
fost depus de către comisia sesizată pe fond în luna iunie.
Având în vedere cele prezentate, domnul preşedinte Gheorghe
Barbu a propus sistarea discuţiilor asupra acestui proiect, în cazul în care
nu sunt alte observaţii, şi continuarea dezbaterilor asupra celorlalte
probleme înscrise pe ordinea de zi. Propunerea a fost acceptată cu
unanimitate de voturi.
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Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de
către

persoanele

fizice

autorizate,

întreprinderile

individuale

şi

întreprinderile familiale - PLx 377/2008, a fost prezentat de către doamna
Lidia Vlădescu, consultant parlamentar.
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma
prezentată de Senat.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic - Plx 288/2008, a fost
prezentată de către doamna Lidia Vlădescu, consultant parlamentar.
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu
unanimitate de voturi, avizarea negativă a propunerii legislative.
Propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii nr.393 din
28/09/2004 privind Statutul aleşilor locali - Plx 423/2008, a fost
prezentată de către domnul Decebal Stănescu, expert parlamentar.
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu
unanimitate de voturi, avizarea negativă a propunerii legislative.
Propunerea legislativă privind Statutul personalului aeronautic tehnic
din aviaţia civilă din România - Plx 411/2008, a fost prezentată de către
doamna Lidia Vlădescu, consultant parlamentar.
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu
unanimitate de voturi, avizarea negativă a propunerii legislative.
Propunerea legislativă privind Statutul Controlorului Civil de Trafic
Aerian din România - Plx 844/2007 a fost prezentată de către domnul
preşedinte Gheorghe Barbu.
Domnia sa a menţionat că au fost învestite cu dezbaterea pe fond a
acestei propuneri legislative Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia
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pentru muncă şi protecţie socială. Totodată, a precizat că în şedinţa
comisiei din 5 februarie 2008 propunerea legislativă a fost respinsă, iar în
cadrul Comisiei pentru industrii şi servicii propunerea legislativă a fost
aprobată cu amendamente, care au fost transmise ulterior comisiei
noastre. În urma discutării acestor amendamente cu specialişti ai
Departamentului Legislativ al Camerei Deputaţilor şi ai Ministerul Muncii,
Familiei şi Egalităţii de Şanse, s-a constatat că unele prevederi contravin
normelor legale în vigoare, fiind necesară rediscutarea lor. Astfel, au fost
aduse unele amendamente suplimentare, aprobate de plenul comisiei
noastre în şedinţa din 18 iunie 2008.
Domnul

Bogdan

Donciu,

director

general

adjunct

în

cadrul

Administraţiei Române a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA R.A., a
precizat că pe lângă aceste amendamente aduse de Comisia pentru
muncă şi protecţie socială se impun şi alte modificări ale textului
propunerii legislative. Domnia sa a prezentat membrilor comisiei aceste
modificări menţionând că a apărut un ordin al ministrului transporturilor,
ordinul nr.794/2008, care transpune în legislaţia naţională Directiva
2006/23/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 aprilie 2006
privind licenţa comunitară de controlor de trafic aerian.
În acest context, domnul preşedinte Gheorghe Barbu a propus
întocmirea unei note către Comisia pentru industrii şi servicii, în care să se
specifice faptul că membrii comisiei noastre au fost de acord cu
transpunerea acestei Directive, urmând ca realizarea corelării prevederilor
propunerii legislative cu Ordinul ministrului transporturilor nr.794/2008 să
aibă loc în cadrul Comisiei pentru industrii şi servicii, având în vedere
specializarea acesteia.
Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi, urmând ca
întocmirea raportului comun să se realizeze după reanalizarea propunerii
legislative şi în cadrul Comisiei pentru industrii şi servicii.
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În ziua de 28 august 2008, membrii Comisiei pentru muncă şi
protecţie socială şi-au desfăşurat activitatea între orele 9,00 – 12,00,
având pe ordinea de zi studiu individual asupra proiectelor aflate pe
agenda lucru a comisiei cu termen de depunere a raportului până pe 10
septembrie 2008.

Preşedinte,

Secretar,

Gheorghe Barbu

Kerekes Karoly

Şef serviciu,
Consilier Elena Mesaroş

Întocmit,
Consultant Lidia Vlădescu

27/27

