Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din 21 şi 22 mai 2007
În ziua de 21 mai 2007, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi-a desfăşurat
lucrările între orele 16,00 – 18,00, având următoarea ordine de zi:
1. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.147/2000 privind reducerile acordate
pensionarilor pentru transportul intern PLx 278/2007
2. Proiect de Lege 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 289/2007
3. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 privind
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în
România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
PLx 291/2007
4. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2006 privind
reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici PLx
292/2007
5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.109/2005 privind
instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi
sau executanţi din România PLx 360/2007
6. Proiect de Lege privind Programul de solidaritate socială în favoarea pensionarilor cu
venituri reduse PLx 311/2007
7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2007
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
PLx 385/2007
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Gheorghe Barbu preşedintele
comisiei.
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La dezbateri au participat ca invitaţi:
1. Domnul deputat Vainer Aurel – iniţiator al unei propuneri legislative;
2. Doamna Denisa Pătraşcu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii
de Şanse;
3. Doamna Georgeta Bratu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.
La proiectul de Lege privind Programul de solidaritate socială în favoarea
pensionarilor cu venituri reduse au fost aduse amendamente, care se regăsesc în avizul
comisiei.
Amendamentul formulat de către domnul deputat Marian Sârbu la art.4 a eliminat
alin.(2) întrucât contravine principiilor Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii
şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare. Domnul
deputat Dan Mocănescu a arătat că nu se justifică delimitarea în timp a aplicării acestui
act normativ şi a propus eliminarea art.6.
În urma finalizării dezbaterilor, comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi,
avizarea favorabilă cu amendamentele propuse.
Referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a
artiştilor interpreţi sau executanţi din România, domnul preşedinte Gheorghe Barbu a
propus avizarea nefavorabilă, ţinând seama de punctul de vedere negativ al Guvernului.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,
avizarea negativă a propunerii legislative.
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei
Administrative a fost dezbătut şi avizat favorabil, cu unanimitate de voturi.
Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 privind
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România
cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice a fost
dezbătut în prezenţa domnului deputat Vainer Aurel, în calitate de iniţiator.
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Domnia sa a arătat că este necesară aprobarea proiectului de lege pentru
respectarea principiului echităţii şi a egalităţii de tratament juridic între persoanele
persecutate din motive etnice şi politice.
Doamna Georgeta Bratu, director în cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi
Egalităţii de Şanse, a subliniat faptul că prin această iniţiativă legislativă se prevede
uniformizarea drepturilor acordate diferitelor categorii de beneficiari prevăzute de
Ordonanţa Guvernului nr.105/1999 şi întrebarea este dacă într-adevăr acest lucru se
doreşte.
Domnul preşedinte Gheorghe Barbu a solicitat amânarea dezbaterii pentru şedinţa
următoare, în vederea clarificării categoriilor de beneficiari ai iniţiativei legislative.
Dezbaterea asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.147/2000
privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern a fost amânată pentru
şedinţa următoare.
Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2006
privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici a
fost trimisă atât Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru
ecologic cât şi Comisiei pentru muncă şi protecţie socială pentru dezbatere în fond, în
vederea întocmirii unui raport comun.
În cadrul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială s-a hotărât, cu unanimitate de
voturi, respingerea acestei iniţiative legislative, deoarece, prin Legea nr.417/2006, care
aprobă Ordonanţa Guvernului nr.2/2006, după art.35 a fost introdus un nou articol, art.351
, cu următorul conţinut:
„(1) Prevederile art.35 se aplică şi în cazul funcţionarilor publici numiţi, de la
intrarea în vigoare a Legii nr.188/1999 până în anul 2006, într-o funcţie publică de
director general sau într-o altă funcţie publică de conducere, pentru funcţia publică de
execuţie care stă la baza stabilirii salariului funcţiei de conducere, transformându-se în
mod corespunzător poziţia respectivă din statul de personal.
(2) Persoanele promovate în condiţiile alin.(1) vor fi încadrate la nivelul treptei 1
de salarizare.”
Faţă de cele precizate, propunerea legislativă a rămas fără obiect.

3

Având în vedere că prin raportul de lucru al Comisiei pentru administraţie publică,
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic s-a decis de asemenea respingerea, pentru
aceleaşi considerente, urmează a fi întocmit un raport comun de respingere.
Proiectul de Lege 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 a fost trimis
pentru dezbatere pe fond atât Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cât şi Comisiei
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport.
Domnul preşedinte Gheorghe Barbu a informat membrii comisiei că în legătură cu
acest proiect cele două comisii se vor întruni în şedinţă comună marţi 22 mai 2007 la ora
14, la sediul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport.
Din numărul total al membrilor comisiei (19), în ziua de 21 mai 2007 au absentat
domnul deputat Coşea Dumitru Gheorghe Mircea (Grup parlamentar PNL) – delegaţie şi
domnul deputat Voicu Mihai Alexandru (Grup parlamentar PNL) – ministru delegat.
Au fost prezenţi următorii:
1. Gheorghe Barbu – preşedinte
2. Ion Mînzînă – vicepreşedinte
3. Marian Sârbu – vicepreşedinte
4. Pavel Todoran – secretar
5. Kerekes Karoly – secretar
Membri:
6. Ionela Pop Bruchental
7. Valentin Adrian Iliescu
8. Gheorghe Adrian Miuţescu
9. Samuel Valentin Boşneac
10. Stelian Duţu
11. Iuliu Ioan Furo
12. Filonaş Chiş
13. Ioan Cindrea
14. Alexandru Vladimir Mănăstireanu
15. Irinel Ioan Stativă
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16. Gabriela Nedelcu
17. Dan Constantin Mocănescu-Coloros.
În ziua de 22 mai 2007, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi-a desfăşurat
lucrările între orele 14,00 – 16,00 în comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret
şi sport, având pe ordinea de zi proiectul de Lege 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.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Gheorghe Barbu,
preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială.
Doamna preşedinte Olguţa Vasilescu a informat membrii celor două comisii că,
întrucât ministerele implicate şi-au exprimat punctul de vedere în prealabil la aceste
dezbateri, nu mai participă şi la aceste lucrări.
Punctul de vedere al Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, precum
şi al Ministerului Educaţiei şi Cercetării este acela al adoptării Ordonanţei în forma
prezentată ca fiind rezultatul acordului cu sindicatele din învăţământ.
Domnul deputat Anghel Stanciu consideră că este meritul celor două comisii care
la dezbaterea legii bugetului de stat au insistat ca învăţământul să capete statutul pe care îl
merită, iar cu sprijinul sindicatului s-a realizat o creştere medie a salariilor de 23%.
Domnia sa consideră că de 15 ani nu s-a mai obţinut o creştere substanţială, iar la această
dată trebuie mărite salariile conferenţiarilor ca mai apoi, fără discriminare, să fie mărite
salariile pentru toate celelalte funcţii.
Domnul deputat Ferenc Asztalos, vicepreşedinte al Comisiei pentru învăţământ,
ştiinţă, tineret şi sport, a prezentat modul în care s-a procedat când s-au mărit salariile
profesorilor universitari. Domnia sa apreciază că această categorie profesională a
beneficiat de o dublare a salariilor în urmă cu 2 ani.
Domnul deputat Petru Andea consideră că prin legea de aprobare a Ordonanţei
Guvernului nr.11/2007, aflată în dezbatere, este absolut necasar să se mărească salariile
pentru conferenţiari.
Domnul preşedinte Gheorghe Barbu arată că voinţa Parlamentului este suverană
indiferent de ce a propus Guvernul, dar trebuie subliniat faptul că aceste creşteri salariale
din anul 2007 sunt cele mai mari de până în prezent. Domnia sa nu este de acord cu
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introducerea unor amendamente care să schimbe înţelegerea anterioară cu sindicatele mai
ales că este necesară o fişă financiară suplimentară, conform normelor de tehnică
legislativă şi prevederilor Regulamentului Camerei Deputaţilor.
În cadrul dezbaterilor pe articole au fost formulate o serie de amendamente, în
sensul majorării cu 5% a coeficienţilor de multiplicare pentru profesori universitari, cu 10
% pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar cu grad didactic I şi cu 15%
pentru personalul didactic din învăţământul universitar.
La votul per ansamblu au fost înregistrate 18 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 5
abţineri.
Amendamentele sunt redate în raportul comun al celor două comisii.
În ziua de 22 mai 2007, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi-a desfăşurat
lucrările între orele 16,00 – 19,00, având următoarea ordine de zi:
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2007 privind creşterile
salariale ce se vor acorda în anul 2007 controlorilor financiari din cadrul Curţii de
Conturi, salarizaţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.160/2000 – PL.X
183/2007
2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2007 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale
personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi
siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din
aceste instituţii – PL.X 231/2007
3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2007 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2004 privind
salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice
din sectorul sanitar - PLx 257/2007
4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2007 privind unele
măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor
publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte
drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă
funcţionarilor publici în anul 2007 - PLx 255/2007
5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2007 privind creşterile
salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit
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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 sectorul bugetar şi a indemnizaţiillor pentru persoane care
ocupă funcţii de demnitate publică - PLx 232/2007
6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2007 pentru
modificarea Ordonanţei Guvernului nr.64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale
funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare - PLx
229/2007
7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2007 privind creşterile
salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului salarizat potrivit Legii
nr.495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din
administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice,
oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate - PLx 228/2007
8. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 privind
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în
România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
- PLx 291/2007
9. Proiect de Lege 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 289/2007
10. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.147/2000 privind reducerile acordate
pensionarilor pentru transportul intern - PLx 278/2007
11. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.130/2006
privind Inspecţia Socială - PLX163/2007.
Lucrările şedinţei au fost conduse de d-l deputat Gheorghe Barbu, preşedintele
comisiei.
La dezbateri au participat ca invitaţi:
1.

Domnul deputat Vainer Aurel – iniţiator al unei propuneri legislative;

2.

Domnul ministru Teodor Meleşcanu – Ministerul Apărării;

3.

Doamna Denisa Pătraşcu – Secretar de Stat,

Ministerul Muncii, Familiei şi

Egalităţii de Şanse;
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4.

Doamna Theodora Bertzi – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii
de Şanse;

5.

Domnul Ervin Zoltan Szekely – Secretar de Stat, Ministerul Sănătăţii Publice;

6.

Domnul Anton Niculescu – Secretar de Stat, Ministerul Afacerilor Externe;

7.

Domnul Ion Gibescu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse;

8.

Doamna Georgeta Bratu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de
Şanse;

9.

Domnul Dumitru Călinoiu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de
Şanse;

10. Doamna Cecilia Sebe – consilier, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse;
11. Doamna Ana-Maria Rădoi – consilier, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de
Şanse;
12. Doamna Daniela Pescaru – şef serviciu, Ministerul Economiei şi Finanţelor;
13. Domnul Vasile Ion – expert financiar, Ministerul Apărării;
14. Domnul Paul Nenciu – consilier juridic, Ministerul Apărării;
15. Doamna Edit Szarka – Membru al Curţii de Conturi;
16. Doamna Domnica Băghină – Membru al Curţii de Conturi;
17. Domnul Eugen Coifan – vicepreşedinte Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici;
18. Domnul Marius Corâţu – consilier juridic, Ministerul Justiţiei – Administraţia
Naţională a Penitenciarelor;
19. Domnul Valentin Popescu – şef serviciu, Ministerul Justiţiei – Administraţia
Naţională a Penitenciarelor.
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2007 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale
personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi
siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din
aceste instituţii a fost dezbătut în prezenţa reprezentanţilor Ministerului Apărării.
Domnul Paul Nenciu, consilier juridic în cadrul Ministerului Apărării, a arătat că
Ordonanţa Guvernului nr.15/2007 supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare
armonizarea prevederilor referitoare la acordarea indemnizaţiei lunere prevăzute la art.19
din 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, în sensul
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luării în calcul a acestei indemnizaţii ca soldă de funcţie la actualizarea pensiei militare de
stat.
În cadrul dezbaterilor pe articole au fost formulate amendamente în sensul
eliminării art.61 alin.(11) şi (12) şi a punctului 32 de la anexa nr.7, texte care au fost
introduse de către Senat. Amendamentele au fost acceptate cu unanimitate de voturi şi se
regăsesc în raportul comun al celor două comisii, respectiv Comisia pentru muncă şi
protecţie socială şi Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2007 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2004 privind
salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din
sectorul sanitar a fost dezbătut în prezenţe reprezentanţilor Ministerului Sănătăţii Publice.
Domnul Secretar de Stat Ervin Zoltan Szekely arată că ordonanţa instituie
acordarea unei indemnizaţii pentru activitatea de prevenţie sanitară de 15% din salariul de
bază şi a unei indemnizaţii de stabilitate egală cu salariul minim brut pe ţară garantat în
plată. De asemenea, se prevede majorarea salariilor de bază ale personalului contractual
din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar cu 5% începând cu 1 ianuarie 2007, cu
2% începând cu 1 aprilie 2007, cu 14% începând cu 1 octombrie 2007, iar pentru unele
funcţii prevăzute în anexa nr.I încă o creştere în plus a salariilor de bază cu 12%,
respectiv, cu 15%.
Personalul contractual din unităţile şi subunităţile sanitare care începând cu anul
2007 se finanţează de la bugetul de stat, precum şi medicii, farmaciştii şi medicii detişti,
pe perioada rezidenţiatului, beneficiază în continuare de tichete de masă în conformitate
cu prevederile Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă.
Totodată, se dispune abrogarea art.35 cu privire la organizarea concursurilor de
ocupare a posturilor vacante din statul de funcţii, întrucât, potrivit prevederilor Legii
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, managerul spitalului aprobă
organizarea acestora.
Domnia sa a prezentat de asemenea membrilor comisiei un amendament constând
în introducerea, după art.22, a unui articol nou, ca art.221. Acest amendament a fost
preluat de către domnul deputat Kerekes Karoly. Supus la vot, amendamentul a fost
respins înregistrându-se 3 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 5 abţineri.
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În cursul dezbaterilor comisia a decis ca Ordonanţa Guvernului nr.23/2007 să fie
aprobată în forma publicată în Monitorul Oficial, eliminându-se cele 4 puncte de
modificare a textului ordonanţei propuse de Senat.
Soluţia comisiei pentru muncă va fi comunicată în scris Comisiei pentru sănătate
şi familie care este de asemenea sesizată cu dezbaterea pe fond a acestui proiect, urmând
a întocmi raportul comun.
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2007 privind
unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor
publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte
drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă
funcţionarilor publici în anul 2007 a fost dezbătut în prezenţa reprezentanţilor
Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare asigurarea cadrului legal pentru
stabilirea şi acordarea drepturilor salariale ale funcţionarilor publici în anul 2007.
Doamna Secretar de Stat Denisa Pătraşcu a arătat că este necesară crearea cadrului
legal pentru stabilirea şi acordarea drepturilor salariale ale funcţionarilor publici deoarece
Ordonanţa Guvernului nr.2/2006, care a reglementat salarizarea funcţionarilor publici în
anul 2006, şi-a încetat aplicabilitatea la data de 31 decembrie 2006, iar pentru anul 2007,
în lipsa unui temei legal de alocare a fondurilor şi plată a salariilor şi a celorlalte drepturi
ale funcţionarilor publici, autorităţile şi instituţiile publice vor fi în imposibilitatea
acordării drepturilor salariale funcţionarilor publici.
Proiectul de lege a fost aprobat cu amendamente, cu unanimitate de voturi, în
forma prezentată în raportul comun al celor două comisii, respectiv Comisia pentru
muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului
şi echilibru ecologic.
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 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 sectorul bugetar şi a indemnizaţiillor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate
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publică a fost prezentat de către domnul Ion Gibescu, director în cadrul Ministerului
Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.
Domnia sa a arătat că proiectul de lege are ca obiect de reglementare acordarea
unor creşteri salariale în anul 2007 personalului contractual din sectorul bugetar şi
majorarea indemnizaţiilor pentru persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică. De
asemenea, se reglementează salarizarea administratorului public, funcţie nou introdusă
prin Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice
locale nr.215/2001. Totodată, se armonizează nivelurile salariale pentru unele funcţii din
unităţile de cultură şi se elimină prevederile referitoare la salarizarea personalului din
cadrul Autorităţii Naţionale Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, deoarece acestea
fac obiectul Legii nr.435/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului care îşi
desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar.
În cursul dezbaterilor au fost aduse amendamente la art.9 alin.(1), art.13 alin.(1),
art.15 alin.(1), art.21, art.27 alin.(2), la titlul capitolului II din anexele nr.Ib şi Ic, precum
şi la Nota de la anexele nr.V/2a, V/2b, V/2c.
Amendamentele au fost acceptate cu unanimitate de voturi şi sunt redate în
raportul comisiei.
Referitor la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.20/2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.64/2006 privind salarizarea şi
alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei
penitenciare, doamna Secretar de Stat Denisa Pătraşcu a arătat că este necesară adoptarea
lui în vederea alinierii coeficienţilor de ierarhizare a salariilor personalului din sistemul
administraţiei penitenciare la nivelul celor din sistemul de apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională, pentru respectarea prevederilor art.80 din Legea privind Statutul
funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor nr. 293/2004, cu
modificările şi completările ulterioare.
Domnia sa a mai arătat că până la data de 31 decembrie 2006, personalul din
sistemul administraţiei naţionale a penitenciarelor a fost salarizat potrivit Legii
nr.138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile
publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea
unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii, cu modificările şi
completările ulterioare.
11

Ordonanţa Guvernului nr.56/2006 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.138/1999, aprobată cu modificări prin Legea nr.477/2006, a modificat anexa nr.1 care
stabileşte coeficienţii de ierarhizare ai funcţiilor, stabilind şi pentru sistemul penitenciar
coeficienţi de multiplicare mai mari decât cei anteriori.
La data intrării în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr.64/2006, aprobată cu
modificări prin Legea nr.462/2006, existau diferenţe de salarizare ce ar fi condus la
diminuarea drepturilor salariale de la 1 ianuarie 2007 faţă de decembrie 2006, şi prin
urmare, se impune modificarea coeficienţilor în mod corespunzător.
În urma dezbaterilor, proiectul de lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi în
forma prezentată.
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2007 privind
creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului salarizat potrivit Legii
nr.495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia
centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile
consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate a fost prezentat de către domnul
Anton Niculescu, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe.
Domnia sa a arătat că proiectul de lege are ca obiect de reglementare majorarea în
anul 2007, în trei etape, a valorii de referinţă sectorială la care se aplică coeficienţii de
multiplicare în vederea stabilirii salariilor de bază ale membrilor Corpului diplomatic şi
consular şi ale personalului care ocupă funcţii de execuţie specifice Ministerului
Afacerilor Externe.
Ca excepţie, personalul încadrat sau care va fi încadrat ca debutant, până la
trecerea în gradul imediat superior, beneficiază de o majorare suplimentară de până la
10% a valorii de referinţă sectorială mărită cu 2,5% în ianuarie 2007 faţă de luna
decembrie 2006, cu 2,5% în aprilie 2007 faţă de nivelul lunii martie 2007 şi, respectiv,
cu 8% în octombrie 2007 faţă de nivelul din luna septembrie 2007.
În urma dezbaterilor, proiectul de lege a fost adoptat în forma prezentată cu
unanimitate de voturi.
Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 privind
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România
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cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice a fost
dezbătut în prezenţa domnului deputat Vainer Aurel, în calitate de iniţiator.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare majorarea cuantumului
indemnizaţiilor lunare pe care le primesc persoanele beneficiare ale prevederilor
Ordonanţei Guvernului nr.105/1999, similar cu cuantumul indemnizaţiilor acordate
potrivit Decretului-Lege nr.118/1990 şi majorate prin Legea nr.232/2006, reprezentând o
majorare la 100 lei pentru toţi beneficiarii.
Domnia sa a arătat că este necesară aprobarea proiectului de lege pentru
respectarea principiului echităţii şi a egalităţii de tratament juridic între persoanele
persecutate din motive etnice şi politice.
În cadrul dezbaterilor pe articole au fost formulate amendamente pentru a clarifica
situaţia categoriei de beneficiari prevăzută la art.1 lit.f), întrucât acest text se referă la o
categorie de beneficiari distinctă de categoria soţului supravieţuitor.
În urma finalizării dezbaterilor, proiectul de lege a fost aprobat cu unanimitate de
voturi, în forma propusă în raport.
Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.147/2000 privind reducerile
acordate pensionarilor pentru transportul intern, având ca obiect de reglementare
completarea Legii nr.147/2000 astfel încât tichetele de călătorie cu reducere de 50% din
tariful stabilit pentru călătoriile pe calea ferată, neutilizate de pensionari, să poată fi
convertite în bani, a fost respinsă întrucât există deja un act normativ care reglementează
soluţia propusă de Senat, respectiv, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2004
privind acordarea unor facilităţi familiilor de pensionari, modificată prin Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.88/2006. Aceasta prevede compensarea în bani a tichetelor de
călătorie neutilizate, începând cu anul 2008. Pe cale de consecinţă, nu se justifică
promovarea unui act normativ cu acelaşi obiect de reglementare.
Propunerea de respingere a înregistrat 8 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi o
abţinere.
Dezbaterea asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.27/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 controlorilor
financiari din cadrul Curţii de Conturi, salarizaţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a
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Guvernului nr.160/2000 a fost amânată pentru a putea fi analizate amendamentele
prezentate membrilor comisiei de către reprezentantul Curţii de Conturi, doamna Edit
Szarka. Aceste amendamente reprezintă instituirea sporului de fidelitate atât pentru
controlori cât şi pentru consilieri, precum şi a unui spor de vechime în muncă pentru
consilieri.
Domnul deputat Stelian Duţu a ţinut să le asigure pe reprezentantele Curţii de
Conturi de sprijinul Comisiei pentru muncă în ceea ce priveşte analizarea
amendamentelor prezentate şi găsirea unei formule corecte de majorare a salariilor
judecătorilor şi consilierilor Curţii de Conturi. Dezbaterea pe articole a fost amânată
pentru o şedinţă ulterioară.
Referitor la proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.130/2006 privind Inspecţia Socială, doamna Secretar de Stat Theodora Bertzi a
prezentat membrilor comisiei câteva amendamente care au fost acceptate cu unanimitate
de voturi, urmând să fie introduse în raportul comisiei.
Din numărul total al membrilor comisiei (19), în ziua de 21 mai 2007 au fost
prezenţi 19 deputaţi.
Conform prevederilor art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, în locul domnului deputat Voicu Mihai Alexandru (Grup parlamentar PNL –
ministru delegat) participă domnul deputat Gheorghe Valeriu, iar în locul domnului
deputat Coşea Dumitru Gheorghe Mircea (Grup parlamentar PNL – delegaţie) participă
domnul deputat Ionel Palăr.
Au fost prezenţi următorii:
1. Gheorghe Barbu – preşedinte
2. Ion Mînzînă – vicepreşedinte
3. Marian Sârbu – vicepreşedinte
4. Pavel Todoran – secretar
5. Kerekes Karoly – secretar
Membri:
6. Ionela Pop Bruchental
7. Valentin Adrian Iliescu
8. Gheorghe Adrian Miuţescu
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9. Samuel Valentin Boşneac
10. Iuliu Ioan Furo
11. Stelian Duţu
12. Filonaş Chiş
13. Ioan Cindrea
14. Alexandru Vladimir Mănăstireanu
15. Irinel Ioan Stativă
16. Gabriela Nedelcu
17. Dan Constantin Mocănescu-Coloros
18. Gheorghe Valeriu
19. Ionel Palăr.

Preşedinte,

Secretar,

Gheorghe Barbu

Kerekes Karoly

15

