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Parlamentul  României 

Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 

 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 4, 5 şi 6 septembrie 2007 

 

 

În ziua de 4 septembrie 2007, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi-a 

desfăşurat lucrările între orele 14.00 – 18.00, având următoarea ordine de zi: 

1. Propunere legislativă privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.209/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 

proprietăţii (Plx 201/2007) 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii securităţii şi sănătăţii în 

muncă nr.319 din 14 iulie 2006 (Plx 239/2007) 

3. 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 (Plx 

376/2007) 

4. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.109/2005 privind instituirea 

indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionişti a artiştilor interpreţi sau executanţi 

din România (Plx 508/2007) 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.47/2007 

pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr.486/2006 (PLx 497/2007) 

6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2007 

privind completarea art.IV din Ordonanţa Guvernului nr.29/2004 pentru reglementarea 

unor măsuri financiare (PLx 535/2007) 

7. Diverse. 

 

Lucrările şedinţei au fost conduse de d-l deputat Gheorghe Barbu, preşedintele 

comisiei. 

Administrator
comisie
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La dezbateri au participat ca invitaţi, din partea Ministerului Muncii, Familiei şi 

Egalităţii de Şanse, doamna Secretar de Stat Denisa Pătraşcu şi doamna Cecilia Sebe, 

consilier. 

 

Lucrările comisiei au început cu prezentarea, de către domnul preşedinte Gheorghe 

Barbu, a situaţiei iniţiativelor legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei.  

Domnia sa menţionează faptul că cele mai multe proiecte de acte normative au ca 

termen de depunere al amendamentelor data de 11 septembrie 2007 şi, conform prevederilor 

Regulamentului Camerei Deputaţilor, finalizarea acestora va trebui făcută după această dată. 

 

Dezbaterile continuă cu prezentarea propunerilor legislative aflate pe primele 3 

puncte ale ordinii de zi. Domnul preşedinte Gheorghe Barbu precizează că acestea au fost 

retrimise comisiei pentru reexaminare şi propune menţinerea soluţiilor adoptate în rapoartele 

iniţiale.  

Înainte de a da cuvântul şi celorlalţi membri ai comisiei, domnul preşedinte face o 

scurtă prezentare a celor 3 iniţiative legislative. 

Astfel, propunerea legislativă privind completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.209/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 

domeniul proprietăţii a fost retrimisă a doua oară la comisie. Aceasta are ca obiect de 

reglementare completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.209/2005 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul proprietăţii, în sensul lărgirii 

sferei beneficiarilor sporului de 50% din salariul de încadrare, cu persoanele care ocupă 

funcţii de demnitate publică, alese din cadrul administraţiei publice locale care sunt membri 

în comisiile constituite în baza art.12 din Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare şi/sau sunt implicate direct în aplicarea Legii 

nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 

martie – 22 decembrie 1989, republicată, respectiv a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri mobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor 

aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată.  

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, iar punctul de vedere al Guvernului 

este negativ.  

Domnul deputat Iuliu Ioan Furo susţine soluţia dată iniţial de plenul comisiei, mai 

precis respingerea propunerii legislative. 
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Domnul deputat Filonaş Chiş menţionează că respingerea propunerii legislative este 

cea mai bună soluţie şi propune să nu mai fie reluate discuţiile din şedinţele anterioare şi să 

se decidă prin vot. 

Supusă la vot, propunerea legislativă a fost respinsă, cu unanimitate de voturi. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii securităţii şi 

sănătăţii în muncă nr.319 din 14 iulie 2006 are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii securităţii şi sănătăţii în muncă, în sensul introducerii obligaţiei, pentru toţi 

angajatorii, de a efectua testarea psihologică a salariaţilor, la angajare, precum şi periodic, 

ulterior angajării. 

Domnul preşedinte Gheorghe Barbu menţionează că propunerea legislativă a fost 

respinsă de Senat şi are aviz negativ din partea Guvernului şi a celorlalte comisii. De 

asemenea, precizează că dezbaterea pe fond a acestei propuneri legislative este în comun cu 

Comisia pentru sănătate şi familie, urmând ca şi raportul întocmit să fie comun celor două 

comisii. 

Domnul deputat Filonaş Chiş consideră că pentru anumite profesii sau, după caz, 

locuri de muncă, un examen psihologic nu este exclus, iar în cazul unor profesii este şi expres 

reglementat prin lege. Introducerea obligaţiei, pentru toţi angajatorii, de a asigura testarea 

psihologică reprezintă o obligaţie excesivă. Ca urmare, domnia sa este de acord cu 

respingerea propunerii legislative. 

Domnul deputat Ioan Cindrea precizează că această obligaţie contravine prevederilor 

art.118A din Tratatul de la Maastricht, respectiv art.137 din Tratatul de la Amsterdam, 

impunând cheltuieli suplimentare nejustificate pentru angajatori. De asemenea, instituirea 

obligativităţii legale pentru efectuarea testului psihologic la angajare, precum şi periodic, 

ulterior angajării, ar aduce atingere principiului responsabilităţii angajatului în ceea ce 

priveşte aspectele de securitate şi sănătate în muncă, conform dispoziţiilor Directivei 

89/391/CEE. 

Domnul preşedinte Gheorghe Barbu propune menţinerea soluţiei de respingere a 

iniţiativei legislative, propunere acceptată cu unanimitate de voturi. De asemenea, domnia sa 

precizează că raportul comun va fi întocmit după ce va fi rediscutat şi în cadrul Comisiei 

pentru sănătate şi familie.  
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Propunerea 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 a 

fost prezentată de domnul preşedinte Gheorghe Barbu, care precizează că iniţiativa 

legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.44/1994 în 

sensul introducerii 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. 

Domnul deputat Iuliu Furo consideră că adoptarea propunerii legislative ar institui o 

abordare neunitară a dreptului de împroprietărire prin discriminarea veteranilor de război 

decoraţi potrivit dispoziţiilor lit.a) a alin.(1) al art.13 din Legea nr.44/1994.  

Domnul deputat Dan Mocănescu menţionează că 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. 

Domnul deputat Gheorghe Barbu supune la vot propunerea de menţinere a soluţiei 

iniţiale, respectiv respingerea iniţiativei legislative, propunere care este acceptată cu 

unanimitate de voturi. 

 

Domnul preşedinte Ghoerghe Barbu propune ca proiectele aflate pe ordinea de zi 

asupra cărora comisia noastră trebuie să dea aviz să fie discutate în şedinţa de mâine, iar în 

finalul dezbaterilor de azi să fie discutat punctul 7 de pe ordinea de zi, „Diverse”.  

Propunerea este acceptată, iar domnia sa face cunoscut membrilor comisiei că, 

întrucât au existat în trecut unele neconcordanţe între ce s-a discutat în şedinţa comisiei şi ce 

s-a notat în procesul verbal, şi neavând posibilitatea de a stenografia toate şedinţele din lipsă 

de personal specializat şi dotări tehnice, începând cu această sesiune va exista la secretariatul 

comisiei un registru în care vor fi notate procesele verbale ale şedinţelor, iar o persoană din 

aparatul tehnic va fi prezentă la şedinţe cu scopul de a asigura redactarea fidelă a discuţiilor.  

De asemenea, domnul preşedinte Gheorghe Barbu aduce la cunoştinţa membrilor 

comisiei că începând din această săptămână, proiectele aflate pe ordinea de zi vor fi 

prezentate în şedinţă de către doamnele din staff-ul tehnic. 
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În continuare, domnul deputat Ioan Cindrea pune în discuţie intenţia ministrului 

muncii, domnul Paul Păcuraru, exprimată şi în mass-media, de a reduce personalul din 

structurile subordonate ministerului. 

Domnia sa menţionează că ar trebui să-l invităm pe domnul ministru la o şedinţă a 

comisiei, să-i informeze pe membrii comisiei despre această intenţie, precum şi despre 

necesitatea reorganizării personalului din structurile subordonate ministerului, întrucât nu 

este bine ca Ministerul Muncii să fie generator de şomaj. 

De asemenea, domnul deputat Ioan Cindrea consideră că s-au înfiinţat instituţii în 

subordinea MMFES care au nevoie de personal. Ar trebui ca reorganizarea personalului să 

ţină cont de acest fapt, iar personalul în plus să fie preluat de aceste instituţii nou înfiinţate. 

Domnul preşedinte Gheorghe Barbu precizează că sunt 2 subiecte care se află în 

discuţie: reducerea de personal bugetar, mai precis reducerea posturilor neocupate, întrucât 

toate posturile sunt bugetate, iar al doilea subiect se referă la reducerea numărului de angajaţi 

din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă. 

Domnia sa face unele precizări referitoare la numărul de posturi din instituţii din 

subordinea MMFES. Astfel, aminteşte că au fost aprobate, suplimentar, un număr de 500 de 

posturi pentru Inspecţia Socială, însă acestea nu au fost ocupate, deşi au fost organizate, 

numai în perioada cât domnia sa a fost ministru, mai mult de 6 concursuri pentru ocuparea 

lor. În prezent, Inspecţia Socială are un număr de aproape 4.000 de posturi aprobate la nivel 

teritorial, care nu sunt ocupate în totalitate. 

De asemenea, pentru Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale 

au fost aprobate aproximativ 600 de posturi, la nivelul întregii ţări, dar care nu au fost 

ocupate. Drepturile băneşti aferente pensiilor vor putea fi transmise beneficiarilor pe card, nu 

numai celor care locuiesc în România, ci şi celor care îşi stabilesc domiciliul într-o altă ţară 

membră a UE şi este nevoie de personal specializat, conform directivelor europene. 

În acelaşi context, domnul deputat Gheorghe Barbu menţionează că şi Agenţia 

Naţională pentru Egalitatea de Şanse are comisii judeţene constituite în cadrul direcţiilor de 

muncă, solidaritate socială şi familie, conduse de către o persoană desemnată cu atribuţii în 

domeniul egalităţii de şanse din cadrul direcţiei teritoriale de muncă şi nu crede că s-au 

ocupat toate posturile aprobate pentru desfăşurarea activităţii acestora. 

Domnul deputat Ioan Cindrea precizează că numai MMFES are în subordine 8 

organisme intermediare regionale, cu un număr total de 350 de posturi aprobate, dar care nu 
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s-au ocupat în întregime. Având în vedere toate aceste aspecte, domnul deputat consideră că 

o redistribuire ar fi mai indicată decât o restructurare.  

Doamna Secretar de Stat Denisa Pătraşcu a luat act de solicitarea Comisiei pentru 

muncă şi protecţie socială şi îi informează pe membrii acesteia că în cadrul ministerului se 

discută despre redistribuirea personalului, şi nu despre restructurare, iar proiectul se va 

finaliza săptămâna viitoare.  

Domnul deputat Gheorghe Barbu consideră că ar trebui ca domnul ministru Paul 

Păcuraru să discute cu membrii comisiei şi să prezinte acestora o informare, înainte de a 

finaliza proiectul, întrucât subiectul este foarte sensibil.  

Domnul deputat Ioan Cindrea continuă ideea şi spune că există riscul ca această 

redistribuire să fie făcută printr-o ordonanţă de urgenţă şi comisia să o respingă. De aceea, 

este necesar ca domnul ministru să facă o prezentare a acestui proiect şi să o prezinte în 

cadrul comisiei, pentru a lămuri toate aspectele aduse în discuţie.  

Domnia sa consideră că este mai important ca aceste instituţii să funcţioneze şi 

trebuie luate toate măsurile necesare pentru aceasta, solicitând din nou ca domnul 

ministru Paul Păcuraru să fie invitat la o şedinţă de comisie. 

Comisia a hotărât cu unanimitate de voturi să-i adreseze domnului ministru 

invitaţia de a participa la o şedinţă a comisiei pentru a-i informa pe membrii acesteia 

asupra intenţiei în ceea ce priveşte politica de personal pe care o implică proiectul 

referitor la restructurarea sau redistribuirea personalului bugetar, cu precădere a 

personalului din instituţiile aflate în subordinea MMFES, aflat în lucru la minister, dar şi 

pentru a discuta unele aspecte legate de aplicarea acestuia, având în vedere sensibilitatea 

subiectului. 

 

În ziua de 5 septembrie 2007, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi-a 

desfăşurat lucrările între orele 9.00 – 15.00. 

 

Lucrările şedinţei au fost conduse de d-l deputat Gheorghe Barbu, preşedintele 

comisiei. 

 

Dezbaterile au început cu prezentarea, de către domnul preşedinte Gheorghe Barbu, a 

proiectelor rămase pe ordinea de zi din şedinţa anterioară. Domnia sa dă cuvântul doamnei 

Elena Mesaroş, consilier în cadrul comisiei, care ocupă şi funcţia de şef serviciu. 
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Doamna consilier prezintă propunerea legislativă pentru modificarea Legii 

nr.109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionişti a 

artiştilor interpreţi sau executanţi din România, precizând că legea are ca obiect şi scop 

instituirea indemnizaţiei pentru activitatea defăşurată în perioada 1 ianuarie 1950 – 27 

septembrie 1999.  

De asemenea, precizează că în cuprinsul Legii nr.109/2005 este menţionată o singură 

organizaţie – Uniunea Artiştilor Liber-Profesionişti din România (UALPR) – abilitată să 

ceară atestarea calităţii de beneficiar al indemnizaţiei şi stabilirea perioadei de activitate 

artistic-interpretativă. 

Iniţiatorii propunerii legislative apreciază că menţionarea unei singure organizaţii, aşa 

cum s-a precizat mai sus, este un fapt contrar reglementărilor legale întrucât, conform 

prevederilor Legii nr.130/1996 privind contractul colectiv de muncă, singurele structuri 

abilitate să reprezinte şi să negocieze în numele salariaţilor dintr-o ramură de activitate la 

nivel naţional sunt sindicatele care au obţinut reprezentativitatea. Ca urmare, se propune 

înlocuirea UALPR cu sindicatele din ramura cultură care şi-au dobândit reprezentativitatea 

conform legii. 

Doamna consilier menţionează că dezbaterea pe fond a acestui proiect de act 

normativ îi revine Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, iar termenul 

pentru depunerea avizului este data de 2 octombrie 2007. 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, iar punctul de vedere al Guvernului 

este negativ. 

Domnul deputat Gheorghe Barbu precizează că unul dintre iniţiatori este domnul 

deputat Dan Mocănescu, membru al comisiei, şi îl roagă să ia cuvântul.  

Domnul deputat Dan Mocănescu se abţine de la comentarii, ţinând cont de punctul de 

vedere negativ al Guvernului. 

Domnul deputat Iuliu Furo consideră că rolul sindicatelor nu se poate extinde asupra 

unor persoane care nu aparţin unor organizaţii profesionale şi nu sunt membri de sindicat, 

ştiut fiind faptul că majoritatea beneficiarilor legii sunt persoane care nu mai practică 

activităţi artistice, nu sunt membri de sindicat, aceştia fiind trecuţi de vârsta standard de 

pensionare. 

Domnul deputat Gheorghe Barbu propune respingerea iniţiativei legislative, 

propunere acceptată cu unanimitate de voturi. 
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Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.47/2007 

pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr.486/2006 a fost prezentată 

membrilor comisiei de doamna Elena Anghel, consilier în cadrul comisiei, care precizează că 

obiectul de reglementare este asigurarea plăţii, pentru primele luni ale anului 2007 a 

drepturilor persoanelor cu handicap. 

Domnia sa menţionează că prin Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

persoanelor cu handicap, adoptată în 6 decembrie 2006, sunt prevăzute noi prestaţii pentru 

persoanele cu handicap. În bugetul de stat pe anul 2007 au fost alocate pentru plata 

drepturilor persoanelor cu handicap 999.000 mii lei. Această sumă a fost fundamentată pe 

baza prestaţiilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.102/1999, cu 

modificările şi completările ulterioare. Din analiza plăţilor efectuate până în prezent, pe 

primele 5 luni ale anului 2007 sumele acordate persoanelor cu handicap au fost în valoare 

totală de 479.687 mii lei, pentru întregul an fiind necesară suma de 1.237.236 mii lei. 

Având în vedere că sunt necesare sume suplimentare, se propune asigurarea 

fondurilor prin redistribuirea unor sume destinate plăţii drepturilor persoanelor cu handicap 

în cadrul bugetului aprobat pentru Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse. 

Domnul deputat Ioan Cindrea doreşte să afle de ce nu au primit toate judeţele sume 

suplimentare.  

Domnul deputat Stelian Duţu precizează că răspunsul se află în expunerea de motive 

la proiectul de lege, care menţionează că sunt judeţe care au cheltuit sumele aprobate pentru 

anul 2007, în luna iunie MMFES fiind în imposibilitate de plată, iar în alte judeţe sumele sunt 

suficiente până la prima rectificare majoră a bugetului de stat, când vor primi sume 

suplimentare şi aceste judeţe. 

Domnul deputat Gheorghe Barbu propune avizarea favorabilă a proiectului de lege, 

urmând ca în momentul în care Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială a 

Senatului, alături de care suntem sesizaţi pentru avizare comună, primeşte proiectul de lege 

şi-l dezbate, să se întocmească şi avizul comun, care va fi transmis Comisiilor pentru buget 

din cele două Camere ale Parlamentului. 

Propunerea de avizare favorabilă este acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2007 

privind completarea art.IV din Ordonanţa Guvernului nr.29/2004 pentru reglementarea unor 

măsuri financiare este prezentat de doamna consilier Elena Mesaroş, care menţionează că se 



 9 

extinde aplicarea prevederilor alin.(8) al art.IV din O.G. nr.29/2004, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr.116/2004, cu modificările şi completările ulterioare, asupra 

personalului din toate instituţiile aflate în subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi 

Egalităţii de Şanse. 

Domnul deputat Ioan Cindrea consideră că propunerea este benefică, pentru a asigura 

egalitate de tratament ţinând cont că personalul angajat în cadrul acestor instituţii şi salariaţii 

ministerului prestează acelaşi tip de muncă.  

Domnul deputat Gheorghe Barbu menţionează că propunerea este făcută şi în scopul 

de a atrage şi menţine profesionişti în corpul funcţionarilor publici prin acordarea unui pachet 

salarial stimulativ şi competitiv, corelat cu responsabilităţile funcţiei deţinute şi propune 

avizarea favorabilă a proiectului, în forma prezentată. 

Propunerea este acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

În ziua de 6 septembrie 2007, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi-a 

desfăşurat lucrările între orele 9.00 – 13.00, având pe ordinea de zi Raportul de activitate 

pe anul 2006 a Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private din România, 

precum şi Raportul de audit al activităţii Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii 

Private pe anul 2006, anexă la raportul de activitate, care au fost trimise în temeiul art.18 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea C.S.S.P.P., aprobată prin Legea nr.313/2005. 

Cele două rapoarte au fost distribuite domnilor deputaţi, pentru a fi studiate 

individual, urmând ca asupra lor să fie întocmit un raport comun de către Comisiile pentru 

muncă ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, alături de Comisiile pentru buget ale Camerei 

Deputaţilor şi Senatului. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (18), în zilele de 4, 5 şi 6 septembrie 

2007 au absentat domnul deputat Dumitru Gheorghe Mircea Coşea (fără apartenenţă la un 

grup parlamentar) – delegaţie şi domnul deputat Mihai Alexandru Voicu (grup parlamentar 

PNL) – ministru delegat. 

Au fost prezenţi următorii:  

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.  Irinel Ioan Stativă 
15.  Gabriela Nedelcu 
16.  Dan Constantin Mocănescu-Coloros. 

 

  Preşedinte,     Secretar, 

  Gheorghe Barbu      Kerekes Karoly  


