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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 5, 6 şi 7 februarie 2008 

 

 

În ziua de 5 februarie 2008, Comisia pentru muncă şi protecţie 

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

următoarea ordine de zi: 

1. PLx 727/2007 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.80/2007 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2003 privind sistemul de 

pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular (fond) 

2. PLx 825/2007 - Propunere legislativă privind sistemul public de pensii 

pentru agricultori (fond) 

3. PLx 844/2007 - Propunere legislativă privind Statutul Controlorului 

Civil de Trafic Aerian din România (fond) 

4. PLx 814/2007 - Propunere legislativă pentru completarea art.55 din 

Legea nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar şi 

modificarea pct.I din ANEXA la aceeaşi lege (avizare) 

5. PLx 879/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea art.11 din 

Legea nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar 

(avizare) 

6. PLx 881/2007 - Propunere legislativă pentru modiifcarea şi 

completarea Legii nr.7/2006 privind Statutul funcţionarului public 

parlamentar (avizare). 
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Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Gheorghe 

Barbu, preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

1. d-l Anton Niculescu – Secretar de Stat, Ministerul Afacerilor Externe 

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

Egalităţii de Şanse 

3. d-na Teodora Bertzi – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Egalităţii de Şanse  

4. d-na Elena Şerbănescu – consilier diplomatic, Ministerul Afacerilor Externe 

5. d-l Grigore Ionescu – consilier, Ministerul Afacerilor Externe 

6. d-l Răzvan Ionescu – consilier, Ministerul Transporturilor 

7. d-na Dana Lupică – consilier, Ministerul Transporturilor 

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

Şanse 

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

Şanse 

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

Şanse 

11. d-l deputat Vladimir Mănăstireanu – iniţiator al propunerii legislative aflate 

la punctul 3 de pe ordinea de zi. 

 

 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.80/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.36/2003 privind sistemul de pensionare a 

membrilor personalului diplomatic şi consular - PLx 727/2007 a fost 

prezentat de către domnul preşedinte Gheorghe Barbu. 

 Domnia sa a menţionat că proiectul de lege a fost discutat şi 

finalizat în şedinţa comisiei din 11 decembrie 2007. În cursul acelei 

şedinţe au fost propuse amendamente de către Ministerul Afacerilor 

Externe, preluate de domnul deputat Filonaş Chiş şi acceptate de comisie. 

Ulterior, după întocmirea raportului, Departamentul Legislativ a sesizat 

comisia că există prevederi în noua redactare a legii care încalcă principiul 

neretroactivităţii legii. S-a luat legătura cu autorul amendamentelor, care 
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şi-a însuşit propunerile Departamentului Legislativ şi a propus reanalizarea 

acelor prevederi în prima şedinţă a comisiei din luna februarie. 

 Domnul deputat Filonaş Chiş precizează că amendamentele asupra 

cărora se reiau discuţiile se regăsesc la punctele 7, 91, 131 şi 16 din 

Ordonanţa de urgenţă nr.80/2007, precum şi la art.II din legea de 

aprobare a acesteia. Astfel, domnia sa dă citire textelor reformulate, 

precizând că acestea se află la nr. crt. 11, 14, 19, 22 şi 27 din raportul 

comisiei. 

 Domnul Secretar de Stat Anton Niculescu precizează că Ministerul 

Afacerilor Externe este de acord cu reformulările propuse. 

 Domnul preşedinte Gheorghe Barbu aminteşte că celelalte nr.crt. din 

raportul anterior, cu sau fără amendamente, rămân neschimbate, şi 

supune votului textele modificate.  

 Amendamentele propuse în şedinţa de azi sunt acceptate cu 

unanimitate de voturi şi se regăsesc în raportul comisiei. 

 

 Propunerea legislativă privind sistemul public de pensii pentru 

agricultori - PLx 825/2007 este prezentată de către doamna Elena Anghel, 

consilier în cadrul comisiei. Domnia sa precizează că obiectul de 

reglementare îl constituie crearea unui nou sistem de pensii pentru 

agricultori, în condiţii de mutualitate cu statul. 

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

invitaţii. 

La propunerea iniţiatorului, respectiv domnul deputat Marian Sârbu, 

dezbaterea iniţiativei legislative a fost amânată cu două săptămâni. 

Propunerea de amânare a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă privind Statutul Controlorului Civil de Trafic 

Aerian din România - PLx 844/2007 este prezentată de către domnul 

preşedinte Gheorghe Barbu. Domnia sa a menţionat că propunerea 

legislativă a fost trimisă Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi 

Comisiei pentru industrii şi servicii, pentru dezbatere pe fond şi întocmirea 

unui raport comun. 
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În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 

invitaţii şi iniţiatorii. 

 Având în vedere aspectele sesizate de membrii comisiei, dar şi de 

către invitaţi, domnul preşedinte Gheorghe Barbu a supus la vot forma 

adoptată de Senat, respectiv respingerea iniţiativei legislative. Cu 

majoritate de voturi (un vot împotrivă şi 5 abţineri) a fost acceptată forma 

Senatului, urmând a notifica soluţia adoptată Comisiei pentru industrii şi 

servicii, în vederea întocmirii raportului comun, după finalizarea 

dezbaterilor şi în cadrul acestei comisii. 

 

 Propunerea legislativă pentru completarea art.55 din Legea 

nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar şi modificarea 

pct.I din ANEXA la aceeaşi lege - PLx 814/2007, a fost prezentat de către 

domnul preşedinte Gheorghe Barbu.  

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

aspectele sesizate, domnul preşedinte Gheorghe Barbu a propus 

acordarea unui aviz negativ. Supusă la vot, propunerea de avizare 

negativă a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea art.11 din Legea 

nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar - PLx 

879/2007, a fost prezentată de către domnul preşedinte Gheorghe Barbu.  

 În cadrul discuţiilor a fost luat în dezbatere şi avizul Consiliului 

Legislativ. În urma analizării acestuia, domnul preşedinte Gheorghe Barbu 

a propus acordarea unui aviz negativ. Supusă la vot, propunerea de 

avizare negativă a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.7/2006 privind Statutul funcţionarului public parlamentar - PLx 

881/2007, a fost prezentată de către domnul preşedinte Gheorghe Barbu. 

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

aspectele sesizate, domnul preşedinte Gheorghe Barbu a propus 

acordarea unui aviz negativ. Supusă la vot, propunerea de avizare 

negativă a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 
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În ziua de 6 februarie 2008, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 9.00 – 16.00, având 

următoarea ordine de zi: 

1. PLx 774/2007 - Propunere legislativă privind modificarea Legii 

nr.416/2001, privind venitul minim garantat (fond) 

2. PLx 772/2007 - Propunere legislativă de modificare şi completare a 

Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap (fond) 

3. PLx 770/2007 - Propunere legislativă de modificare a Legii nr.19 din 

17/03/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 

asigurări sociale (fond) 

4. PLx 773/2007 - Propunere legislativă pentru completarea Legii 

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

asigurări sociale (fond). 

 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Gheorghe 

Barbu, preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

1. d-na Teodora Bertzi - Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Egalităţii de Şanse 

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

Şanse 

3. d-l Toader Dima – secretar general, Autoritatea Naţională pentru 

Persoanele cu Handicap 

4. d-na Anca Ilie – şef serviciu, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu 

Handicap. 

 

 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.416/2001, privind 

venitul minim garantat - PLx 774/2007, a fost prezentată de către domnul 

preşedinte Gheorghe Barbu. 

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

invitaţii şi iniţiatorii. 

 Domnul preşedinte Gheorghe Barbu a supus votului forma adoptată 

de Senat, respectiv respingerea propunerii legislative. Întrucât s-au 
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înregistrat 14 voturi împotrivă şi 2 abţineri, propunerea legislativă a fost 

dezbătută pe articole. 

 Astfel, au fost formulate amendamente de către doamna deputat 

Ionela Pop Bruchental şi domnul deputat Irinel Stativă. Supuse votului, 

acestea au fost acceptate cu majoritate de voturi (2 abţineri). Textul 

alin.(1) al art.8 în noua reformulare se regăseşte în raportul comisiei. 

 

 Propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii 

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap - PLx 772/2007, a fost prezentată de către doamna Elena 

Mesaroş, consilier în cadrul comisiei.  

Domnul preşedinte Gheorghe Barbu a propus respingerea iniţiativei 

legislative, pentru evitarea paralelismului legislativ. Propunerea de 

respingere este acceptată cu unanimitate de voturi, motivele regăsindu-se 

în raportul comisiei. 

 

 Propunerea legislativă de modificare a Legii nr.19 din 17/03/2000 

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

770/2007, a fost prezentată de către domnul preşedinte Gheorghe Barbu.  

Domnia sa a propus respingerea iniţiativei legislative, propunere 

acceptată cu unanimitate de voturi. Motivele respingerii se regăsesc în 

raportul comisiei. 

 

Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.19/2000 privind 

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

773/2007, a fost prezentată de domnul preşedinte Gheorghe Barbu.  

Domnia sa a propus respingerea iniţiativei legislative, propunere 

acceptată cu unanimitate de voturi. Motivele respingerii se regăsesc în 

raportul comisiei. 

 

 

În ziua de 7 februarie 2008, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările 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 11 - 14 februarie 2008. 
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Din numărul total al membrilor comisiei (18), în zilele de 5, 6 şi 7 

februarie 2008 au absentat domnii deputaţi Miuţescu Gheorghe Adrian şi 

Voicu Mihai Alexandru (grup parlamentar PNL). 

Au fost prezenţi următorii:  

Gheorghe Barbu – preşedinte, Ion Mînzînă şi Marian Sârbu – 

vicepreşedinţi, Pavel Todoran şi Kerekes Karoly – secretari, Ionela Pop 

Bruchental, Stelian Duţu, Valentin Adrian Iliescu, Samuel Valentin 

Boşneac, Iuliu Ioan Furo, Filonaş Chiş, Ioan Cindrea, Irinel Ioan Stativă, 

Gabriela Nedelcu, Dan Constantin Mocănescu-Coloros, Dumitru Gheorghe 

Mircea Coşea - membri.  

 

 

 

  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

Gheorghe Barbu    Kerekes Karoly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, 
Lidia Vlădescu, consultant 
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