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Parlamentul  României 

Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 

 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele 25 şi 27 iunie 2007 

 

În ziua de 25 iunie 2007, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi-a desfăşurat 
lucrările între orele 15 – 16, având următoarea ordine de zi: 
 Fond 

1. Propunere legislativă privind pensia minimă garantată – P.l.x 238/2007 – 
RAPORT SUPLIMENTAR – TERMEN 26 IUNIE 2007 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.19/2000 privind 
sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale – P.l.x 331/2007 – 
RAPORT SUPLIMENTAR – TERMEN 26 IUNIE 2007 
 
La dezbateri au participat ca invitaţi: 
1. Domnul Paul Păcuraru - Ministrul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse; 
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; 
4. Doamna Cecilia Sebe – consilier, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de 

Şanse. 
 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Gheorghe Barbu, 

preşedintele comisiei. 
Propunerea legislativă privind pensia minimă garantată – P.l.x 238/2007 a fost 

trimisă  în conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, în vederea reexaminării şi 
întocmirii unui nou raport. 

Domnul Paul Păcuraru, Ministrul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse a arătat 
că Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative având în vedere propunerile 
care se mai află în dezbatere la Camera Deputaţilor şi de asemenea apreciază că prin 
modalitatea în care este construită din punct de vedere tehnic legislativ iniţiativa 
legislativă amestecă prestaţiile de asistenţă cu cele de asigurări care au regimuri de 
funcţionare diferite.Domnia sa consideră că stabilirea unei pensii minime pentru limită de 
vârstă şi stagiu complet de cotizare ar aduce atingere principiilor egalităţii şi 
contributivităţii care stau la baza sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări 
sociale, pensia fiind acordată fără o contribuţie corespunzătoare la sistemul public de 
pensii. 

Domnul deputat Ioan Cindrea a arătat că în contextul în care, se află în dezbaterea 
Camerei Deputaţilor o iniţiativă legislativă a grupului PSD prin care se doreşte 
modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 
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asigurări sociale în sensul stabilirii unei pensii minime, prevedere care să acopere şi 
obiectivele legislative ale acestei propuneri, grupul PSD va opta pentru promovarea 
iniţiativei proprii. 

Supusă la vot iniţiativa legislativă a înregistrat următorul rezultat: un vot pentru şi 
15 abţineri, fiind respinsă. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.19/2000 privind 

sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale a fost de asemenea trimisă în 
conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, în vederea reexaminării poziţiei nr. 10 din 
raport şi întocmirii unui raport suplimentar. 

Domnul deputat Filonaş Chiş, în calitate de iniţiator a subliniat faptul că susţine în 
continuare acest amendament pentru a acorda femeilor posibilitatea de a se pensiona mai 
devreme dacă îndeplinesc aceste condiţii.  

Doamna Georgeta Bratu, director în cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi 
Egalităţii de Şanse a arătat că textul contravine Directivei Consiliului 79/7/CEE din 19 
decembrie 1978 privind aplicarea progresivă a principiului egalităţii de tratament între 
bărbaţi şi femei în domeniul securităţii sociale. 

Domnul deputat Filonaş Chiş a arătat că având în vedere explicaţiile doamnei 
director renunţă la acest amendament. 

Supus la vot amendamentul a fost respins cu unanimitate de voturi, urmînd a se 
întocmi un raport suplimentar în acest sens. 

Din numărul total al membrilor comisiei (18), în ziua de 25 iunie 2007  au 
absentat d-l deputat Voicu Mihai Alexandru (grup parlamentar PNL – ministru delegat) şi 
d-l deputat Mircea Coşea (independent). 

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

 
 

În ziua de 27 iunie 2007 comisia şi-a desfăşurat lucrările între orele 14 – 17, 
având următoarea ordine de zi:  
 Fond  
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1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.19/2000 privind 
sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale P.l.x 331/2007 

2. Propunere legislativă de modificare a Legii 19 din 17 martie 2000 privind 
sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale cu modificările şi 
completările ulterioare – P.l.x 345/2007 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 14/2007 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – P.L.X 388/2007 – COMUN 
CU COMISIA PENTRU SĂNĂTATE – PROCEDURĂ DE URGENŢĂ 
La dezbateri au participat ca invitaţi: 

1. Domnul Varujan Vozganian – Ministrul Economiei şi Finanţelor; 
2. Domnul Paul Păcuraru - Ministrul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse; 
3. Domnul Silviu Didilescu – Secretar de Stat– Autoritatea Naţională pentru 

Persoanele cu Handicap; 
4. Doamna Anna Maria Neagoe – Secretar general– Autoritatea Naţională 

pentru Persoanele cu Handicap; 
5. Doamna Anca Ilie – şef serviciu juridic– Autoritatea Naţională pentru 

Persoanele cu Handicap; 
6. Doamna Denisa Pătraşcu– Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi 

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

Egalităţii de Şanse 
8. Doamna Mihaela Grecu – 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 ; 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Gheorghe Barbu, 

preşedintele comisiei. 
Domnul preşedinte Gheorghe Barbu a informat membrii comisiei că Plenul 

Camerei Deputaţilor a hotărât în şedinţa din 26 iunie 2007 trimiterea la comisie pentru 
reexaminarea a propunerilor legislative pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (P.l.x 
331/2007 şi P.l.x 345/2007) cu propunerea de a se întocmi un raport unic asupra celor 
două iniţiative legislative, în sensul preluării ca amendamente a prevederilor uneia dintre 
acestea. 

Domnul deputat Ioan Cindrea în calitate de iniţiator al propunerii legisletive 
înregistrată cu nr. Plx 345/2007 a arătat că este de acord ca prevederile acesteia să fie 
preluate în prima iniţiativă legislativă. Din punct de vedere tehnic legislativ aceasta 
urmând a fi respinsă.  

Supusă la vot propunerea legislativă înregistrată la numărul Plx 345/2007 a fost 
respinsă cu unanimitate de voturi. 

Referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale P.l.x 
331/2007 domnul preşedinte Gheorghe Barbu a arătat că urmează a fi dezbătută în 
întregime pentru a putea cuprinde toate modificările aduse la Legea nr. 19/2000 prin 
ambele iniţiative. 
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Domnul Varujan Vozganian – Ministrul Economiei şi Finanţelor a informat 
membrii comisiei că s-au făcut evaluări cu privire la sursele indicate de iniţiatori şi a 
arătat faptul că 1,7 miliarde lei sunt insuficiente pentru fundamentarea creşterii valorii 
punctului de pensie la 45% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat. Domnia sa a estimat că cea mai optimistă soluţie ar fi ca 
această creştere să se realizeze în trei etape şi anume: 

-33,5% începând cu data de 1 ianuarie 2008 
- 37,5% începând cu data de 1 iulie 2008 
-45% de la data de 1ianuarie 2009. 
De asemenea, domnul ministru Varujan Vozganian a arătat că sunt necesare 

măsuri de îmbunătăţire a colectării contribuţiei precum şi de măsuri de creştere a surselor 
de finanţare a bugetului asigurărilor sociale cum ar fi ridicarea plafonului contribuţiei de 
la 5 salarii medii brute şi impozitarea unor venituri care erau exceptate de la impunere 
(cum ar fi stimulente, prime, etc.). 

Domnul Paul Păcuraru, Ministrul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse a ţinut să 
mulţumească Ministerului Finanţelor că a găsit sursele financiare necesare realizării 
acestei creşteri fără precedent a valorii punctului de pensie la 45% din salariul mediu brut 
utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat până în anul 2009. 

Domnul preşedinte Gheorghe Barbu a arătat că nu a fost convins că prin măsurile 
propuse de domnii miniştri se vor rezolva în totalitate resursele financiare necesare 
aplicării prevederilor din proiectul de lege şi că înţelege, din cele spuse, că miniştrii 
prezenţi îşi asumă responsabilitatea asigurării sumelor necesare. 

Domnul preşedinte Gheorghe Barbu l-a întrebat pe domnul ministru Varujan 
Vosganian, câte persoane au venituri salariale mai mari de 6500 lei. 

Domnul ministru Vosganian a răspuns că peste 18.000 de persoane au asfel de 
venituri. 

Domnul preşedinte Gheorghe Barbu a apreciat că numărul este mic pentru ca 
sumele rezultate ca urmare a calculării contribuţiilor la C.A.S. şi pentru ceea ce depăşeşte 
pragul de cinci salarii medii să aducă venituri importante în bugetul asigurărilor sociale. 

Domnul deputat Iuliu Furo a apreciat de asemenea oportunitatea acestei iniţiative 
legislative dar a subliniat faptul că este preocupat în continuare de găsirea surselor de 
finanţare arătând că trebuie găsite în continuare soluţii pentru ca locurile de muncă 
„negre” să aducă contribuţii la buget. 

Domnul deputat Marian Sârbu a arătat că nu este cazul să ne îngrijorăm în 
legătură cu sursele de finanţare când avem un garant în domnul ministru al economiei şi 
finanţelor, iar principala sursă o reprezintă reaşezarea bugetului asigurărilor sociale pe 
anul 2008. Domnia sa a arătat că din punctul de vedere al iniţiatorilor este necesară o 
etapizare a acestor măsuri dar nu trebuie să se ajungă la o segmentare a drepturilor care ar 
fi inacceptabilă. Faptul că salariul mediu pe economie creşte trebuie să se reflecte şi în 
creşterea pensiilor. 

Domnul deputat Ioan Cindrea doreşte să adauge câteva lucruri la cele prezentate 
de domnul deputat Marian Sârbu. Domnia sa a arătat că problema pensiilor a fost 
conştientizată ca fiind o problemă gravă, dar consideră că se exagerează când se propun 
două etape de creştere a valorii punctului pentru anul 2008. Domnul deputat a arătat în 
continuare că cel puţin jumătate din aceşti bani se vor întoarce la buget prin reţinerea 
taxei pe valoare adăugată precum şi prin transferarea unor sume de bani de la ajutoare 
sociale la pensii prin redarea demnităţii pensionarilor. 

Domnul deputat Andrei Gerea arată că presiunea care s-a pus pe Guvern cu acest 
proiect  nu este o propagandă ieftină, ci este foarte scumpă pentru că se vede clar ce efort 
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trebuie să facă Guvernul pentru a majora atât de mult pensiile. Domnia sa consideră că 
varianta prezentată de domnul ministru al finanţelor este rezonabilă şi ar trebui aprobată. 

Domnul deputat Filonaş Chiş arată că este necesară o politică curajoasă pentru a 
îmbunătăţi starea pensionarilor din România. Domnia sa consideră că este normal ca după 
7 ani de la apariţia Legii nr. 19/2000 să se realizeze modificări esenţiale în sistemul 
public de pensii. În sustenabilitatea sistemului, domnul deputat consideră că trebuie luaţi 
în calcul şi cei aproximativ două milioane de români care lucrează clandestin în 
străinătate şi care trebuie stimulaţi să se asigure şi să fie atraşi prin diverse mecanisme în 
sistemul public de pensii. 

Domnii deputaţi Valentin Adrian Iliescu şi Stelian Duţu exprimându-şi îndoiala că 
se vor aplica în realitate măsurile prezentate au propus o devansare a termenelor de 
creştere a valorii punctului de pensie şi anume primul termen 1 septembrie 2007. 

În cursul dezbaterilor amendamentul prezentat de domnii deputaţi Valentin Adrian 
Iliescu şi Stelian Duţu a fost respins înregistrându-se 4 voturi pentru, 6 voturi împotrivă şi 
4 abţineri. 

Amendamentul formulat de domnul deputat Andrei Gerea în sensul realizării în 
trei etape a creşterii de 45% a valorii punctului, a fost de asemenea respins înregistrându-
se 3 voturi pentru, 5 voturi împotrivă şi 7 abţineri. 

Propunerea legislativă a fost acceptată cu amendamentele preluate din iniţiativa 
legislativă Plx 345/2007 în forma prezentată în raport cu 16 voturi pentru şi o abţinere. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 

14/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap a fost prezentat de către domnul Silviu 
Didilescu – Secretar de Stat în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu 
Handicap. 

Domnia sa a prezentat punctul de vedere al ANPH cu privire la amendamentele 
formulate de către domnii deputaţi, precum şi cu privire la cele cuprinse în avizul  
Comisiei pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, unele dintre acestea fiind 
acceptate de comisie.  

În cursul dezbaterilor, s-a formulat un amendament la art.41 în sensul introducerii 
unui alineat nou (3) în care se prevede dreptul invalizilor de război de a beneficia atât de 
dreptul la indemnizaţia prevăzută de Legea nr.44/1994, cât şi de dreptul la asistent 
personal prevăzut de ordonanţa aflată în dezbatere, care de asemenea a fost acceptat. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au acceptat proiectul de lege cu 
amendamentele prezentate în raport, cu unanimitate de voturi. 
 

Din numărul total al membrilor comisiei (18), în ziua de 27 iunie 2007  au 
absentat d-l deputat Mircea Coşea (independent) şi d-l deputat Adrian Miuţescu, în locul 
domniei sale participând d-l deputat Andrei Gerea. 

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 



 6 

8. Andrei Gerea  
9. Samuel Valentin Boşneac 
10. Stelian Duţu 
11.  Iuliu Ioan Furo 
12.  Filonaş Chiş 
13.  Ioan Cindrea 
14. Irinel Ioan Stativă 
15.  Gabriela Nedelcu 
16.  Dan Constantin Mocănescu-Coloros 
17. Mihai Alexandru Voicu 

 
 
 
 
 
 
  Preşedinte,     Secretar, 
  Gheorghe Barbu     Kerekes Karoly 

   


