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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 19 şi 20 februarie 2008 

 

 

În ziua de 19 februarie 2008, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 14.00 – 18.00, având 

următoarea ordine de zi: 

1. Lege privind personalul Curţii Constituţionale - PLx 264/2007/2008 

(fond) 

2. Propunere legislativă pentru liniştea românilor şi a României - PLx 

26/2008 (avizare) 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.91/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 

domeniul protecţiei sociale - PLx 762/2007 (fond) 

4. Proiect de Lege 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 (fond) 

5. Propunere legislativă pentru completarea art.77 din Legea nr.19/2000 

privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale - 

PLx 806/2007 (fond) 

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 121/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea 
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locuinţei, precum şi a unor facilitaţi populaţiei pentru plata energiei 

termice - PLx 904/2007 (fond) 

7. Propunere legislativă privind acordarea unor drepturi salariale specifice 

personalului nedidactic din învăţământ - PLx 842/2007 (fond). 

 

În ziua de 19 februarie 2008, începând cu ora 14.00, a avut loc  

şedinţa comună a Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi, la Sala Mihai Viteazu, pe ordinea de zi a 

celor două comisii fiind înscrisă Legea privind personalul Curţii 

Constituţionale.  

Şedinţa comună a fost condusă de domnul deputat Gheorghe Barbu, 

preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 

Domnia sa a menţionat că cele două comisii au fost sesizate cu 

reexaminarea Legii privind personalul Curţii Constituţionale, cerere 

formulată de Preşedintele României în temeiul art.77 alin.(2) din 

Constituţia României. 

De asemenea, a precizat că cererea de reexaminare se întemeiază 

în principal pe faptul că prin Legea privind personalul Curţii Constituţionale 

se instituie drepturi pentru alte categorii de personal, respectiv funcţionarii 

publici parlamentari, introducându-se modificări ale Legii nr.7/2006 

privind statutul funcţionarului public parlamentar, ceea ce contravine 

procedurilor parlamentare. 

La dezbateri au luat cuvântul membrii celor două două comisii şi în 

urma discuţiilor s-a propus amânarea dezbaterilor şi solicitarea prelungirii 

termenului de depunere al raportului. Propunerea a fost acceptată cu 19 

voturi pentru şi 12 voturi împotrivă. 

 

  Începând cu ora 15.00, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a 

continuat dezbaterile la sala de şedinţe a comisiei, cu proiectele înscrise la 

punctele 2-7 pe ordinea de zi. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Gheorghe Barbu, 

preşedintele comisiei. 
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La dezbateri au participat ca invitaţi:  

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

Egalităţii de Şanse  

- d-na Theodora Bertzi – Secretar de stat, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Egalităţii de Şanse 

- d-na Georgeta Bratu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de 

Şanse 

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

Şanse 

- d-na Georgeta Jugănaru – consilier, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii 

de Şanse 

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

Pensii Private. 

 

 Propunerea legislativă pentru liniştea românilor şi a României - PLx 

26/2008  a fost prezentată de către domnul preşedinte Gheorghe Barbu.  

 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât acordarea unui 

aviz negativ, cu unanimitate de voturi. 

 

 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.91/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative din domeniul protecţiei sociale - PLx 762/2007 a fost prezentat 

de către domnul preşedinte Gheorghe Barbu. 

 Domnia sa menţionează că proiectul de lege a fost retrimis comisiei 

de către Plenul Camerei Deputaţilor, în vederea clarificării unor aspecte 

legate de sumele asupra cărora nu se datorează contribuţia de asigurări 

sociale. 

 În cursul discuţiilor s-au formulat amendamente: două dintre ele au 

fost acceptate, iar unul a fost respins. Toate amendamentele se regăsesc în 

raportul de înlocuire întocmit de către comisie, care a fost acceptat cu 7 

voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi o abţinere. 
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 Proiectul de Lege 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 prezentat 

de către doamna Sorina Szabo, expert în cadrul comisiei. 

În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 

invitaţii. Au fost formulate amendamente, care au fost acceptate. 

În urma finalizării dezbaterilor, proiectul de lege a fost supus 

votului. Cu 16 voturi pentru şi o abţinere, acesta a fost aprobat cu 

amendamente, care se regăsesc în forma prezentată în raportul comisiei. 

 

 Propunerea legislativă pentru completarea art.77 din Legea 

nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 

sociale - PLx 806/2007 a fost prezentată de către domnul preşedinte 

Gheorghe Barbu. 

 În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 

invitaţii. 

În urma finalizării dezbaterilor, a fost propusă respingerea iniţiativei 

legislative. Cu 13 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă această propunere a 

fost acceptată, iar motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 121/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru 

încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilitaţi populaţiei pentru plata 

energiei termice - PLx 904/2007 a fost prezentat de către doamna Adriana 

Breazu, expert în cadrul comisiei. 

 În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 

invitaţii, iar în urma finalizării acestora s-a propus adoptarea proiectului de 

lege în forma prezentată. Propunerea a fost acceptată cu 14 voturi pentru 

şi 2 voturi împotrivă. 
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 Propunerea legislativă privind acordarea unor drepturi salariale 

specifice personalului nedidactic din învăţământ - PLx 842/2007 a fost 

prezentată de către doamna Elena Mesaroş, consilier în cadrul comisiei. 

 În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 

invitaţii, iar în urma finalizării acestora s-a propus respingerea iniţiativei 

legislative. Propunerea a fost acceptată cu 15 voturi pentru şi 2 abţineri, 

iar motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

În ziua de 20 februarie 2008, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 9.30 – 16.00, având 

următoarea ordine de zi: 

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

nr. 116/2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale 

pentru Prestaţii Sociale - PLx 901/2007 

2. Propunere legislativă pentru modificarea art.14 din Legea nr.44/1994 

privind veteranii de război precum şi unele drepturi ale invalizilor şi 

văduvelor de război - PLx 838/2007 

3. Propunere legislativă 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 - PLx 831/2007 

4. Propunere legislativă pentru modificarea art.3 alin. (1) din Legea nr. 

61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată - PLx 

837/2007 

5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii 

copilului, cu modificările şi completările ulterioare - PLx 846/2007  

6. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în 

vederea creşterii copilului - PLx 847/2007. 
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Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Gheorghe 

Barbu, preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi, din partea Ministerului Muncii, 

Familiei şi Egalităţii de Şanse:  

 d-na Denisa Pătraşcu – Secretar de Stat 

 d-na Theodora Bertzi – Secretar de Stat 

 d-l Dumitru Călinoiu – director 

 d-na Georgeta Bratu – director 

 d-na Georgeta Jugănaru – consilier 

 d-na Cecilia Sebe – şef serviciu. 

 

 Referitor la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.116/2007 privind organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale - PLx 901/2007, domnul 

director Dumitru Călinoiu a propus amânarea dezbaterilor cu o 

săptămână, întrucât şi-a exprimat dorinţa de a participa la dezbateri şi 

domnul ministru Paul Păcuraru. 

 Propunerea de amânare a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea art.14 din Legea 

nr.44/1994 privind veteranii de război precum şi unele drepturi ale 

invalizilor şi văduvelor de război - PLx 838/2007 a fost prezentată de către 

domnul preşedinte Gheorghe Barbu. 

În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 

invitaţii. Au fost propuse amendamente, care au fost acceptate de plenul 

comisiei. 

În urma finalizării dezbaterilor, propunerea legislativă a fost supusă 

votului. Cu unanimitate de voturi aceasta a fost aprobată cu 

amendamentele care se regăsesc în raportul comisiei. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Decretului-

Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate 



 
7/8 

din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 

1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri - 

PLx 831/2007 a fost prezentată de către doamna Monica Rallu Curta. 

 În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 

invitaţii. 

În urma finalizării dezbaterilor, propunerea legislativă a fost supusă 

votului. Cu unanimitate de voturi aceasta a fost respinsă, iar motivele 

respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea art.3 alin. (1) din Legea 

nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată - PLx 

837/2007 a fost prezentată de către doamna Adriana Breazu, expert în 

cadrul comisiei. 

 În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 

invitaţii. 

În urma finalizării dezbaterilor, propunerea legislativă a fost supusă 

votului. Cu 14 voturi pentru, un vot împotrivă şi o abţinere, aceasta a fost 

respinsă, iar motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii 

copilului, cu modificările şi completările ulterioare - PLx 846/2007 a fost 

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

 În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 

invitaţii. 

În urma finalizării dezbaterilor, propunerea legislativă a fost supusă 

votului. Cu unanimitate de voturi aceasta a fost respinsă, iar motivele 

respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în 

vederea creşterii copilului - PLx 847/2007 a fost prezentată de către 

doamna Sorina Szabo, expert în cadrul comisiei. 
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 În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 

invitaţii. 

În urma finalizării dezbaterilor, propunerea legislativă a fost supusă 

votului. Cu 15 voturi pentru şi un vot împotrivă aceasta a fost respinsă, iar 

motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (18), în zilele de 19 şi 20 

februarie 2008 a absentat domnul deputat Mihai Alexandru Voicu (grup 

parlamentar PNL) – ministru delegat. 

Au fost prezenţi următorii:  

Gheorghe Barbu – preşedinte, Ion Mînzînă – vicepreşedinte, Marian 

Sârbu – vicepreşedinte, Pavel Todoran – secretar, Kerekes Karoly – 

secretar, Ionela Pop Bruchental, Stelian Duţu, Valentin Adrian Iliescu, 

Gheorghe Adrian Miuţescu, Samuel Valentin Boşneac, Iuliu Ioan Furo, 

Filonaş Chiş, Ioan Cindrea, Irinel Ioan Stativă, Gabriela Nedelcu, Dan 

Constantin Mocănescu-Coloros, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea. 

  

 

  Preşedinte,    Secretar, 

Gheorghe Barbu    Kerekes Karoly 

 

 

 

 

Întocmit, 
Lidia Vlădescu, consultant 


		2008-03-12T13:20:29+0200
	Lidia G. Vladescu




