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În ziua de 4 septembrie 2005, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială şi-a desfăşurat lucrările între orele  13.30 – 14,30. 

 
Lucrările şedinţei s-au desfăşurat împreună cu Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci şi a fost reanalizat proiectul de Lege privind aprobarea 
ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2005 pentru reglementarea unor 
măsuri de reducere a cheltuielilor de personal în anul 2005. Acesta a fost 
reanalizat în urma hotărârii Plenului Camerei Deputaţilor din data de 
3.10.2005, când s-a hotărât retrimiterea la comisiile sesizate pe fond. 

În urma dezbaterilor, comisiile reunite au hotărât cu 21 voturi pentru şi 
15 voturi împotrivă menţinerea soluţiei cuprinse în raportul comun anterior 
depus în data de 29.09.2005.     

 
În ziua de 6 octombrie 2005, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 15.00 – 19.00, având următoarea 
ordine de zi: 

 
Fond 

1. Proiect de Lege privind instituirea indemnizaţiei compensatorii pentru 
membrii cu statut de pensionari ai uniunilor de creatori, legal 
constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică din 
România - PL-x 224/2005 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.38/2003 
privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor - PL-x 400/2005 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.69/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare 
şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi 
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comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor şi 
regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice 
locale – PL-x 401/2005 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.54/2005 
pentru modificarea art.1 alin.(1) din Legea nr.490/2004 privind 
stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri 
comunitare – PL-x 418/2005 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.31/2005 
pentru 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 
417/2005 (Comun cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională) 

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.107/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.150/2002 privind organizarea şi funcţionarea 
sistemului de asigurări sociale de sănătate - PL-x 333/2005 (Comun cu 
Comisia pentru sănătate şi familie)  

 
 Avizare  

7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.72/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.64/1997 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 
Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor 
Miniere – PL-x 402/2005 

8. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii muzeelor şi a 
colecţiilor publice nr.311/2003 – PL-x 405/2005 

9. Proiectul de Lege - "Legea calului" – PL-x 406/2005 
10. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.55/2005 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2002 
privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă 
ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere – 
PL-x 397/2005 

11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.71/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional 
corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a 
cărţilor de identitate, actelor de stare civilă, paşapoartelor simple, 
permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehicolelor 
– PL-x 446/2005 
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Lucrările şedinţei au fost conduse de d-l deputat Stelian Duţu, 
preşedintele comisiei. 

 
La dezbateri au participat, ca invitaţi: 

1. D-l Ioan Onisei – Secretar de Stat la Ministerul Culturii şi Cultelor; 
2. D-l Silviu Bian – Secretar de Stat la Ministerul Muncii, Solidarităţii 

Sociale şi Familiei; 
3. D-l Cătălin Dănilă – Secretar de Stat la Ministerul Muncii, Solidarităţii 

Sociale şi Familiei; 
4. D-l Mariu Bălu – Secretar de Stat la Ministerul Apărării Naţionale; 
5. D-l Mircea Alexandru – Secretar de Stat la Ministerul Administraţiei 

şi Internelor; 
6. D-l Vasile Lupu – Secretar de Stat la ministerul Agriculturii, Pădurilor 

şi Dezvoltării Rurale; 
7. D-na Georgeta Gheorghe – director Ministerul Muncii, Solidarităţii 

Sociale şi Familiei; 
8. D-na Adriana Ion – expert Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi 

Familiei; 
9. D-l Radu Mironovici – director Ministerul Economiei şi Comerţului; 
10. D-l Cornel Todea – vicepreşedinte UNITER; 
11. D-l Constantin Pivniceru – vicepreşedinte Uniunea Cineaştilor din 

România; 
12. D-l Ştefan Lungu – vicepreşedinte Uniunea Arhitecţilor; 
13. D-l Octavian Lazăr Cozma – preşedinte interimar Uniunea 

Compozitorilor. 
 
 Proiectul de Lege privind instituirea indemnizaţiei compensatorii 
pentru membrii cu statut de pensionari ai uniunilor de creatori, legal 
constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică din 
România a fost dezbătut în prezenţa reprezentanţilor Asociaţiei Naţionale a 
Uniunilor de Creatori (ANUC) şi susţinut de dl deputat Zamfir Dumitrescu 
în calitate de iniţiator al proiectului. 
 Toţi reprezentanţii ANUC apreciază în mod deosebit acest proiect de 
lege, considerând că s-a dat un semnal pozitiv pentru o categorie restrânsă de 
creatori de valori spirituale aflaţi în majoritatea lor într-o situaţie materială 
precară (în medie 3.500.000 pensie). 
 Dl deputat Zamfir Dumitrescu propune, prin proiectul de lege, 
acordarea unei indemnizaţii compensatorii pentru pensionarii uniunilor de 
cretaori legal constituite echivalentă cu 50% din cuantumul pensiei acestora. 
 Dl secretar de stat Ioan Onisei arată că textul proiectului este 
discriminatoriu, el adresându-se doar acelor asociaţii de creatori recunoscute 
ca persoana juridică de utilitate publică, întrebând ce se întâmplă cu membrii 
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celorlalte uniuni de creatori. De asemenea, arată că Ministerul Culturii şi 
Cultelor nu are abilitatea de a stabili numărul persoanelor beneficiare. 
 Dl senator Varujan Vosganian, în calitate de preşedinte al Comisiei 
pentru buget a Senatului, dar şi de vicepreşedinte al Uniunii Scriitorilor, 
apreciază că efortul de natură financiară este marginal şi asigură membrii 
comisiei că Guvernul îşi va da acordul, dar consideră că este necesară 
refacerea textului, propunând un termen de 2 săptămâni. 
 Dl deputat Valentin Iliescu consideră că este foarte buna această 
propunere pentru a se găsi o soluţie legislativă care să elimine orice 
ambiguitate. 
 Dl preşedinte Stelian Duţu supune la vot această propunere de stabilire 
a unui termen pentru refacerea textului proiectului până pe 20 octombrie. 
 Propunerea este acceptată cu unanimitate de voturi. 
 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor a fost prezentat 
de dl secretar de stat Mircea Alexandru care a arătat ca obiectul de 
reglementare îl constituie o salarizare adecvată a secretarului general din 
Ministerul Administraţiei şi Internelor conformă cu complexitatea noilor 
atribuţii ce revin acestuia, care a preluat şi atribuţiile funcţiei de secretar de 
stat pentru logistică. 
 Proiectul de lege a fost adoptat in forma prezentată cu unanimitate de 
voturi. 
 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.69/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, 
reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi 
societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor şi 
regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale a 
fost dezbătut în prezenţa d-lui secretar de stat Silviu Bian şi a d-lui director 
Radu Mironovici. 
 Domniile lor au insistat asupra necesităţii adoptării unor măsuri pentru 
extinderea categoriilor de persoane disponibilizate care beneficiază de 
drepturile prevăzute de O.U.G. nr.8/2003 deoarece în bugetele de venituri şi 
cheltuieli s-a prevăzut un număr anumit de personal disponibilizat care se va 
modifica progresiv. 
 Supus la vot, proiectul a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
 Dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.54/2005 pentru modificarea art.1 alin.(1) din Legea 
nr.490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează 
fonduri comunitare a fost amânata întrucât a lipsit iniţiatorul. 
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 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.31/2005 pentru 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, iar comisia şi-
a formulat un punct de vedere (adoptarea fără modificări), urmând ca 
raportul comun cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională să fie elaborat în cursul săptămânii viitoare, cand va fi dezbătut şi 
de această comisie. 
 Dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.107/2005 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.150/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost amânată 
deoarece membrii Comisiei pentru sănătate şi familie nu au putut participa la 
dezbateri. 
 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.72/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.64/1997 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 
pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a 
Zonelor Miniere a fost dezbătut şi avizat favorabil, în forma prezentată de 
Senat, cu unanimitate de voturi. 
 Proiectul de Lege - "Legea calului" a fost dezbătut în prezenţa d-lui 
secretar de stat Vasile Lupu.  
 În urma analizării lui, comisia a hotărât adoptarea în forma prezentată 
cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă). 

 
În ziua de 7 octombrie 2005, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 9.00 – 11.00. 
 
Lucrările şedinţei au fost conduse de d-l deputat Stelian Duţu, 

preşedintele comisiei. 
 

 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.55/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de 
odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere a 
fost analizat si avizat favorabil în forma prezentată, cu unanimitate de voturi. 
 Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii muzeelor şi 
a colecţiilor publice nr.311/2003 a fost analizat si avizat favorabil în forma 
prezentată, cu unanimitate de voturi. 
 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.71/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte 
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normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional 
corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de 
identitate, actelor de stare civilă, paşapoartelor simple, permiselor de 
conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelor a fost analizat si 
avizat favorabil în forma prezentată, cu unanimitate de voturi. 
 

 
 

 Din numărul total al membrilor comisiei (19), în ziua de 4 octombrie a 
absentat d-l deputat Gheorghe Barbu – ministrul muncii, solidarităţii sociale 
şi familiei (în locul domniei sale participând d-l deputat Alexandru Mocanu), 
iar în zilele de 6 şi 7 octombrie 2005 au absentat d-l deputat Gheorghe Barbu 
– ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei (în locul domniei sale 
participând d-l deputat Alexandru Mocanu, conform prevederilor art.48 
alin.(4) din Regulamentul Camerei Deputaţilor), dl Mircea Coşea – grup 
parlamentar PNL - delegaţie şi dl Voicu Mihai Alexandru – ministru delegat. 
  
 
 
 

  Preşedinte,     Secretar, 

  Stelian DUŢU      Karoly KEREKES 

         

 6


	Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Gu
	Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Gu
	Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5
	Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3
	Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Gu
	Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii muze
	Proiectul de Lege - "Legea calului" – PL-x 406/2005
	Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5

