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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţei comisiei din ziua de 9 noiembrie 2004 

 
 În ziua de 9 noiembrie 2004 la lucrările comisiei sunt prezenţi 19 
deputaţi, lipsind domnul deputat Marian Sârbu – grup parlamentar PSD. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Smaranda Dobrescu, 
preşedintele comisiei. 

Participă ca invitaţi:  
1. Doamna Irinel Chiran – Secretar de stat în cadrul Ministerului 

Educaţiei şi Cercetării; 
2. Domnul George Ghelmez – Şef serviciu în cadrul Ministerului 

Educaţiei şi Cercetarii; 
3. Domnul Victor Păunescu – Consilier în cadrul Ministerului Educaţiei 

şi Cercetarii; 
4. Doamna Simona Bordeianu – director în Ministrul  Muncii, 

Solidarităţii Sociale şi Familiei; 
5. Doamna Georgeta Gheorghe - director în Ministrul  Muncii, 

Solidarităţii Sociale şi Familiei; 
 Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 
 FOND 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.68/2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului – P.L.X – 
645/2004 (dezbatere impreuna cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport) 

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă – 
P.L.X - 663/2004 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.71/2004 privind acordarea  unor facilităţi familiilor de pensionari 
P.L666/2004  
AVIZARE 

4. Proiect de Lege privind statutul personalului auxiliar de specialitate al 
instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea PL.X 662/2004 

Administrator
conform
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Proiectul de Lege înscris la punctul 1 de pe ordinea de zi a fost dezbătut 
împreună cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi are ca obiect 
de reglementare acordarea unei majorări a salariilor de bază în vederea stimulării 
personalului din instituţiile şi unităţile de învăţământ, ca rezultat al negocierilor 
cu sindicatele reprezentative din învăţământ. 

La dezbateri au fost prezenţi doamna Irinel Chiran, secretar de stat în 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării, domnul George Ghelmez, şef serviciu şi 
domnul Victor Păunescu, consilier în cadrul aceluiaşi minister. În urma 
dezbaterii pe articole în şedinţa comună din 9 noiembrie, comisiile reunite au 
hotărât cu unanimitate de voturi aprobarea proiectului de Lege cu două 
amendamente, după cum urmează: 

-la art.1, după alineatul 1, s-a introdus un alineat nou 11 – autor domnul 
deputat Napoleon Antonescu; 

-la art.1 alin(2)-autor domnul deputat Napoleon Antonescu. 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 

privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea forţei de muncă a fost 
prezentat comisiei de către doamna Simona Bordeianu-director in Ministerul 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, care a arătat că proiectul de Lege mai 
sus menţionat introduce o serie de măsuri active de stimulare suplimentară a 
angajaţilor, pentru încadrarea în muncă a absolvenţilor instituţiilor de invăţămînt 
şi a persoanelor cu handicap. În şedinţa din 9 noiembrie, Comisia a adoptat cu 
unanimitate de voturi proiectul de Lege mai sus menţionat, în forma prezentată 
de Senat. 

Proiectul de Lege înscris la punctul 3 de pe ordinea de zi a fost dezbătut în 
prezenţa doamnei Georgeta Gheorghe- director în Ministerul Muncii, 
Solidarităţii Sociale şi Familiei, care a arătat că acest act normativ acordă 
pensionarilor ce beneficiază de 6 călătorii simple la transportul  pe calea ferată 
dreptul de a utiliza aceste bilete pe toate tipurile de tren, precum şi acordarea de 
produse alimentare în cazul în care aceste călătorii nu sunt efectuate. În urma 
analizării proiectului de Lege în şedinţa din 9 noiembrie, membrii Comisiei au 
hotărât adoptarea acestuia în forma prezentată,cu unanimitate de voturi, întrucât 
el conţine prevederi ce vor contribui la îmbunătăţărea condiţiilor de viaţă ale 
pensionarilor. 

Proiectul de Lege privind statutul personalului auxiliar de specialitate al 
instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea a fost avizat 
favorabil, cu unanimitate de voturi, cu un amendament, prin care s-a propus 
eliminarea articolului 68 privitor la condiţiile de pensionare ale personalului 
auxiliar, care, potrivit textului iniţial era asimilat magistraţilor, prevedere 
neacceptată de către comisie. 
 
 
      PREŞEDINTE,        SECRETAR, 
       Smaranda DOBRESCU     Ion MÎNZÎNĂ 




