
Parlamentul  României 

Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 

 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 13, 14 şi 15 martie 2007 

 

 

În ziua de 13 martie 2007, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi-a 

desfăşurat lucrările între orele 14.00 – 18.00, având următoarea ordine de zi: 

1. Prezentarea raportului de activitate şi strategia Ministerului Muncii Solidarităţii 

Sociale şi Familiei. 

2. Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea Academiei de 

Medicină Veterinară (Pl.x 71/2007) 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.55/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii 

(PL.x 818/2006). 

 

Lucrările şedinţei au fost conduse de d-l deputat Stelian Duţu, preşedintele 

comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi: 

1. Domnul Cătălin Ionel Dănilă – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Solidarităţii 

Sociale şi Familiei 

2. Doamna Georgeta Bratu – director, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi 

Familiei 

3. Doamna Camelia Cărbunaru – director, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi 

Familiei 

4. Domnul Bogdan Iliescu – consilier, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi 

Familiei 

5. Doamna Cecilia Sebe – consilier, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi 

Familiei. 

 1 

Administrator
comisie



Domnul preşedinte Stelien Duţu îi dă cuvântul domnului ministru Gheorghe 

Barbu, care prezintă acţiunile şi măsurile întreprinse pe parcursul a doi ani de guvernare 

de către Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. 

Domnul ministru a arătat că în domeniul salarizării, în primii doi ani de guvernare 

salariul mediu brut a înregistrat o creştere de la 818 lei în 2004 la 1150 lei în anul 2006, 

reprezentând astfel 2/3 din creşterea totală de 60%  prevăzută în Programul de guvernare. 

Ca urmare a dezvoltării economice rata şomajului s-a redus de la 6,3% în 

decembrie 2004 la 5,2% în decembrie 2006. În anul 2005, prin implementarea măsurilor 

prevăzute în programul de ocupare, au fost încadrate în muncă peste 507.000 persoane, 

ceea ce reprezintă circa 68%  din numărul total al celor care au accesat măsurile de 

stimulare a ocupării forţei de muncă. Până la 31 decembrie 2006 s-a realizat încadrarea în 

muncă a unui număr total de 509.000 persoane, procentul de realizare fiind de 134% faţă 

de programul iniţial, ceea ce înseamnă peste 1 milion de persoane încadrate în muncă în 

perioada 2005 – 2006. 

În sistemul de pensii au fost recalculate pensiile din 3.554.474 dosare, drept 

urmare 1.614.405 persoane (45,38%) au obţinut un punctaj mai mare decât cel aflat în 

plată, iar pensia medie a acestei categorii de beneficiari a înregistrat o creştere de 21,3% 

faţă de nivelul existent înainte de recalculare.  

Ministerul Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei s-a preocupat permanent pentru 

protejarea şi majorarea puterii de cumpărare a pensiilor, care s-a realizat prin actualizarea 

valorii punctului de pensie. Drept urmare, pensia medie de asigurări sociale a crescut de 

la 252 lei în decembrie 2004 la 363 lei în decembrie 2006. Cât priveşte pensia medie a 

agricultorilor aceasta a crescut mai accentuat de la 79 lei la 140 lei, deci cu 77,2% în 

termeni nominali, respectiv cu 55,7% în termeni reali.  

Începând cu luna ianuarie 2006 au fost indexate cu 5,5% şi pensiile I.O.V.R., 

precum şi indemnizaţiile acordate beneficiarilor legilor cu caracter reparatoriu. În ceea ce 

priveşte revalorizarea pensiilor, aceasta s-a realizat prin indexarea valorii punctului de 

pensie cu 3% pentru anul 2005 şi cu 9,3% pentru anul 2006, astfel încât să fie acoperită 

creşterea preţurilor de consum prognozată pentru anul 2006. 

În privinţa pieţei muncii şi a dialogului social, pentru a remedia aspectele 

semnalate în Raportul Comisiei Europene, a fost modificat Codul Muncii prin O.U.G. 

nr.65/2005 şi O.U.G. nr.55/2006, modificări ce au avut în vedere alinierea la legislaţia 

comunitară referitoare la procedura concediierilor colective, la contractul individual de 
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muncă pe durată determinată, la contractul individual de muncă cu timp parţial. De 

asemenea, a fost elaborată şi legislaţia secundară în domeniile neacoperite de Codul 

Muncii, cum ar fi: Legea nr.217/2005 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea 

Comitetului European de Întreprindere şi Legea nr.467/2006 privind stabilirea cadrului 

general privind informarea şi consultarea salariaţilor.  

Tot în domeniul dialogului social a fost elaborat şi se află în procedură 

parlamentară proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii patronatelor nr. 

356/2001 care are în vedere structurarea organizaţiilor patronale pe domeniul de 

activitate, precizarea modalităţilor de constituire a organizaţiilor patronale, constituirea 

unui registru de evidenţă a acestora precum şi precizarea tipului de servicii pe care 

organizaţiile patronale le pot presta pentru membrii lor. 

În domeniul asistenţei sociale, principalele linii directoare sunt reglementate de 

Legea nr.47/2006 privind sistemul de asistenţă socială.  

În domeniul incluziunii sociale s-a avut în vedere implementarea unor măsuri 

privind grupurile vulnerabile: persoanele cu dizabilităţi, vârstnicii, tinerii care părăsesc 

centrele de plasament, persoanele dependente de droguri etc. 

În privinţa alocaţiilor, atât în cursul anului 2005 cât şi în 2006, au fost indexate 

următoarele prestaţii sociale şi familiale: alocaţia familială complementară şi alocaţia de 

susţinere pentru familia monoparentală, venitul minim garantat, alocaţia de stat pentru 

copii, indemnizaţia lunară şi alocaţia lunară de plasament.  

În ceea ce priveşte Strategia de viitor, se are în vedere revizuirea cadrului legal şi 

instituţional în domeniul formării profesionale continue şi instituirea unui sistem unitar de 

servicii sociale prin implementarea strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor sociale. 

După prezentarea acestei informări s-a trecut la dezbateri generale. 

Domnul deputat Marian Sârbu a apreciat demersul domnului ministru la jumătatea 

mandatului dar, în acelaşi timp, consideră că anumite elemente legate de modificarea 

Legii pensiilor sunt îngrijorătoare în ceea ce priveşte vârstele de pensionare şi 

pensionarea anticipată. De asemenea, domnul deputat Marian Sârbu a fost interesat dacă 

există o strategie legată de ceea ce primeşte protecţia socială de la bugetul de stat în 

raport cu media europeană. 

Referitor la prima problemă ridicată, domnul ministru Gheorghe Barbu a arătat că 

în condiţiile în care s-a prognozat o scădere a populaţiei României până în 2050 la 20 

milioane, în cel mai bun caz, şi 14 milioane în cel mai rău caz, trebuie avută în vedere şi 
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posibilitatea majorării vârstei de pensionare, cu atât mai mult cu cât speranţa de viaţă a 

crescut de la 69 de ani la 71 de ani. 

În privinţa pensionării anticipate se va avea în vedere alinierea la reglementările în 

materie din celelalte ţări europene. 

 Privitor la cea de-a doua problemă ridicată de domnul Marian Sârbu, domnul 

ministru menţionează că nu poate să dea o cifră exactă prin raportare la situaţiile similare 

din celelalte ţări, dar este evident că la ora actuală Ministerul Muncii Solidarităţii Sociale 

şi Familiei deţine cel mai mare procent din PIB pe care îl gestionează şi care este evident 

mai mic decât în alte ţări din Europa. 

 Domnul deputat Ioan Cindrea a ridicat o serie de probleme legate de: 

- scăderea punctului de pensie  

- indexarea nereactualizată la rata reală a inflaţiei 

- trusoul pentru nou-născuţi 

- legea salarizării 

- cozile şi imaginea proastă la instituţiile din subordinea Ministerul Muncii 

Solidarităţii Sociale şi Familiei. 

Domnul ministru Gheorghe Barbu a răspuns punctual la întrebările puse de 

domnul deputat Cindrea astfel: 

- dorinţa sa este să ajungă la o limită minimă de 35%, dar conştientizează 

totodată că nu va putea ajunge vreodată pentru că sunt condiţii grele cu privire 

la sursele de finanţare; 

- cu privire la indexare este convins că metoda aplicată în prezent este mult mai 

bună, ţinând cont de rezultat şi anume de creşterea pensiei; 

- în ceea ce priveşte trusoul pentru nou-născuţi, există o ordonanţă de urgenţă 

aprobată, care dă dreptul acordării în lei, inclusiv pe luna mai a.c., pentru că 

aplicarea acestei legi este foarte grea, dat fiind licitaţia care trebuie organizată 

în mod unitar, instituţiile care se ocupă cu repartizarea trusoului etc.; 

- privitor la legea salarizării sunt două aspecte: salarizarea funcţionarilor publici 

care e în sarcina Ministerului Administraţiei şi Internelor şi salarizarea 

bugetarilor contractuali care într-adevăr ridică mari probleme dat fiind 

diferenţele majore ca nivele de salarizare. Legea salarizării personalului 

bugetar contractuali se află în lucru iar Banca Mondială ne sprijină cu 

consultanţă; 
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- referitor la cozile de la casele de pensii, acestea se datorează expirării 

protocoalelor încheiate cu unele banci si întârzierea încheierii unor noi 

protocoale datorită negocierilor purtate cu acestea. 

Domnul deputat Dan Mocănescu a arătat că nu doreşte să repete problemele 

ridicate de către antevorbitori, dar remarcă faptul că raportul demografic este tragic, iar 

Ministerul Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei va fi cel care va suporta consecinţele 

acestui raport. 

De asemenea, domnul deputat a considerat că problema îmbătrânirii populaţiei ar 

trebui coroborată cu aceea a migraţiei tinerilor către munca în străinătate şi ar trebui 

găsită o soluţie care să fie în măsură să-i stimuleze pe tineri să rămână să lucreze în ţară. 

Domnul deputat Filonaş Chiş s-a referit la faptul că arhiva statului a fost obligată 

să preia documentele de la angajatorii aflaţi în lichidare sau declaraţi în stare de faliment 

şi acest lucru face ca petenţii să întâmpine mari dificultăţi în obţinerea actelor doveditoare 

a vechimii în muncă, necesare recalculării pensiei. 

Domnul ministru Gheorghe Barbu a precizat că aceste documente nu puteau fi 

preluate de casele de pensii deoarece casele de pensii s-ar fi transformat în arhive 

naţionale. Domnia sa şi-a exprimat speranţa ca în timp să se rezolve şi această problemă 

pentru a veni în sprijinul pensionarilor. 

Domnul deputat Kerekes Karoly a fost de părere că modalitatea de recalculare a 

pensiilor pentru care a optat Ministerul Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei crează 

presiuni asupra pensionarilor şi domnia sa consideră că salarizarea oamenilor din sistem 

nu este pe măsură. 

Domnul ministru Gheorghe Barbu a arătat că persoanele din sistem sunt salarizate 

ca toţi ceilalţi funcţionari publici, beneficiind de anumite stimulente care se acordă 

periodic. Deşi s-ar dori ca aceste stimulente să facă parte din salariul de bază acest lucru 

nu este posibil, stimulentele acordându-se numai oamenilor din sistem. 

Domnul deputat Iuliu Furo a considerat că este necesar ca Ministerul Muncii 

Solidarităţii Sociale şi Familiei să facă o revizuire foarte amănunţită, împreună cu 

Ministerul Apărării, asupra Decretului-Lege nr.118/1990, care a generat foarte multe 

nemulţumiri şi a determinat depunerea unui mare număr de iniţiative legislative de 

modificare.  
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Şi o altă problemă la care domnul deputat a dorit să se refere este aglomeraţia 

generată la ghişeele caselor de pensii datorită unui număr foarte mic de zile de lucru cu 

publicul şi a numărului mic de funcţionari. 

Domnul ministru Gheorghe Barbu, referindu-se la revizuirea Decretului-Lege 

nr.118/1990, şi-a exprimat speranţa ca lucrurile să fie clarificate odată pentru totdeauna în 

urma analizării acestui act normativ în cadrul unei subcomisii desemnată să stabilească, 

împreună cu reprezentanţii Ministerul Apărării, limitele aplicării acestei legi, iar referitor 

la cea de-a doua problemă ridicată, domnul ministru apreciază că posturile vacante din 

ţară trebuie aduse în Bucureşti şi, de asemenea, trebuie creat un sistem de organizare pe 

baza suplimentării cu un număr de 600 de posturi în cadrul Casei Naţionale de Pensii şi 

Alte Drepturi de Asigurări Sociale. 

În final, domnul ministru Gheorghe Barbu a informat membrii comisiei că 

România trebuie să ia o decizie cu privire la accesul pe piaţa muncii a forţei de muncă din 

statele membre ale Uniunii Europene. Domnia sa afirmă că în acest sens există 

următoarele variante: 

1. menţinerea pe principiul reciprocităţii a măsurilor tranzitorii impuse de 

anumite state membre, 

2. impunerea măsurilor tranzitorii pentru toate statele în egală măsură, 

3. liberalizarea completă. 

Domnul preşedinte Stelian Duţu l-a asigurat pe domnul ministru că la nivelul 

comisiei vor fi discutate aceste aspecte şi se va formula un răspuns în decurs de o lună. 

 

Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Medicină 

Veterinară a fost dezbătută şi avizată favorabil, în forma prezentată, cu unanimitate de 

voturi. 

 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.55/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii a fost 

dezbătut în prezenţa reprezentanţilor Ministerului Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei.  

În urma dezbaterilor pe articole, proiectul de lege a fost adoptat în forma 

prezentată de Senat, formă care corespunde cerinţelor comunitare, în principal în ceea ce 

priveşte procedura concedierilor colective, contractul de muncă pe durată determinată, 
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contractul cu timp parţial şi, pentru mai buna definire a muncii de noapte şi a muncii în 

schimburi, cu unanimitate de voturi. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (19), în ziua de 13 martie 2007 nu a 

absentat nimeni. 

Conform prevederilor art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, în locul domnului deputat Gheorghe Barbu (grup parlamentar PD) – ministru, 

participă domnul deputat Alexandru Mocanu, în locul domnului deputat Dumitru 

Gheorghe Mircea Coşea (grup parlamentar PNL) – delegaţie, participă domnul deputat 

Ionel Palăr, iar în locul domnului deputat Mihai Voicu (grup parlamentar PNL) – ministru 

delegat, participă domnul deputat Horea Uioreanu. 

Au fost prezenţi următorii:  

1. Stelian Duţu – 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.  Iuliu Ioan Furo 

11.  Filonaş Chiş 

12.  Ioan Cindrea 

13.  Alexandru Vladimir Mănăstireanu 

14.  Irinel Ioan Stativă 

15.  Gabriela Nedelcu 

16.  Dan Constantin Mocănescu-Coloros 

17.  Alexandru Mocanu 

18.  Ionel Palăr 

19.  Horea Uioreanu. 
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În ziua de 14 martie 2007, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi-a 

desfăşurat lucrările între orele 10.00 – 16.00, având următoarea ordine de zi: 

1. PLx 77/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de 

pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane 

juridice de utilitate publică 

2. PLx 74/2007 - Proiect de Lege pentru completarea art.9 din Legea nr.164/2001 

privind pensiile militare de stat, republicată 

3. PLx 78/2007 - Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Decretului-

Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive 

politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor 

deportate în străinătate ori constituite în prizonieri. 

4. PLx 80/2007 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.189 din 2 noiembrie 

2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea şi 

completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor 

persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, 

precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu 

modificările ulterioare 

5. PLx 73/2007 - Proiect de Lege pentru compensarea în bani a tichetelor de călătorie pe 

calea ferată neutilizate de către pensionari 

6. PLx 68/2007 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.91/2006 privind unele măsuri referitoare la asigurările sociale de stat şi asigurările 

sociale de sănătate 

7. PLx 31/2007- Proiect de Lege privind voucherele de vacanţă. 

8. PLx 67/2007 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.88/2006 pentru modificarea şi completarea unor acte normative prin care se acordă 

drepturi sociale, precum şi unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal. 

 

Propunerea legislativă privind profesiile liberale (PLx 931/2006), aflată la punctul 

9 al proiectului ordinii de zi, a fost scoasă de pe ordinea de zi, la rugămintea iniţiatorului, 

urmând ca aceasta să se dezbată în şedinţă comună cu cealaltă comisie sesizată pe fond, 

respectiv Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 
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La dezbateri au participat ca invitaţi: 

1. Domnul Cătălin Ionel Dănilă – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Solidarităţii 

Sociale şi Familiei 

2. Doamna Georgeta Bratu – director, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi 

Familiei 

3. Doamna Camelia Cărbunaru – director, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi 

Familiei 

4. Domnul Bogdan Iliescu – consilier, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi 

Familiei 

5. Doamna Cecilia Sebe – consilier, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei 

6. Domnul col. Marian Constantin – şef serviciu, Ministerul Apărării 

7. Domnul lt.col. Mihai Dănilă – consilier juridic, Ministerul Apărării 

8. Domnul Vasile Cepoi – director, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate 

9. Domnul deputat Niculae Mircovici – iniţiator. 

 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Stelian Duţu, preşedintele 

comisiei. 

 

Referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, 

membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de 

utilitate publică, domnul preşedinte Stelian Duţu, care are şi calitatea de iniţiator al 

propunerii legislative, arată că aceasta trebuie respinsă deoarece a rămas fără obiect. 

Legea nr.4/2007 pentru modificarea art.1 alin.(1) şi (2) din Legea nr.8/2006 a 

eliminat neconcordanţele care nu permiteau acordarea indemnizaţiei de pensie artiştilor, 

membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de 

utilitate publică înainte de intrarea în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu 

privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări prin Legea nr.246/2005. De 

asemenea, prevederile alin.(2) al art.1 din Legea nr.4/2007 instituie un prag maxim al 

indemnizaţiei acordate, prevedere care se regăsea şi propunerea legislativă. 

Supusă votului final, propunerea legislativă a fost respinsă, cu unanimitate de 

voturi. 
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Proiectul de Lege pentru completarea art.9 din Legea nr.164/2001 privind pensiile 

militare de stat, republicată, a fost dezbătut în prezenţa domnului deputat Niculae 

Mircovici, în calitate de iniţiator. 

Domnia sa a arătat că proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea 

art.9 din Legea nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, în sensul extinderii reglementărilor privind locurile de muncă şi 

activităţile cu condiţii deosebite şi speciale la cadrele militare care şi-au desfăşurat 

activitatea în condiţii similare şi s-au pensionat înainte de 1 aprilie 2001, data intrării în 

vigoare a acestei legi. 

În urma finalizării dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială şi Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi 

comisia propun Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu 

amendamente, care se regăsesc în raportul comun.  

 

Proiectul de Lege pentru compensarea în bani a tichetelor de călătorie pe calea 

ferată neutilizate de către pensionari a fost dezbătut în prezenţa reprezentanţilor 

Ministerului Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei. 

Domnul Secretar de Stat Cătălin Dănilă a arătat că Guvernul nu susţine adoptarea 

acestei iniţiative legislative din următoarele considerente: 

- obiectul propunerii legislative este reglementat deja în Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.71/2004 privind acordarea unor facilităţi familiilor de pensionari, 

aprobată prin Legea nr.565/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.88/2006 pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum şi unele măsuri în 

domeniul cheltuielilor de personal modifică art.4 din O.U.G. nr.71/2004 şi instituie 

aplicarea acestuia privind compensarea în bani a tichetelor de călătorie pe calea ferată 

neutilizate de către pensionari începând cu anul 2008, întrucât sumele necesare 

acordării acestor drepturi nu au fost prevăzute în bugetele anuale de stat până în 

prezent, acest lucru făcându-se abia din anul 2008. 

Faţă de cele prezentate, supusă la vot, iniţiativa legislativă a fost respinsă cu 

unanimitate de voturi. 
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 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.91/2006 privind unele măsuri referitoare la asigurările sociale de stat şi asigurările 

sociale de sănătate a fost dezbătut în prezenţa domnului Vasile Cepoi, director în cadrul 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 

 Domnul director Vasile Cepoi a arătat că ordonanţa de urgenţă a fost adoptată în 

vederea asigurării funcţionalităţii sistemului asigurărilor sociale de stat şi înlăturarea 

consecinţelor negative asupra prevederilor bugetare pentru sistemul mai sus menţionat. 

În urma dezbaterilor, proiectul de lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi, în 

forma prezentată de Senat. 

 

Celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi au fost amânate pentru şedinţa următoare. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (19), în ziua de 14 martie 2007 a absentat 

domnul deputat Voicu Mihai Alexandru (grup parlamentar PNL – ministru delegat). 

Conform prevederilor art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, în locul domnului deputat Gheorghe Barbu (grup parlamentar PD) – ministru, 

participă domnul deputat Alexandru Mocanu, în locul domnului deputat Dumitru 

Gheorghe Mircea Coşea (grup parlamentar PNL) – delegaţie, participă domnul deputat 

Ionel Palăr. 

Au fost prezenţi următorii:  

1. Stelian Duţu – 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.  Iuliu Ioan Furo 

11.  Filonaş Chiş 

12.  Ioan Cindrea 
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13.  Alexandru Vladimir Mănăstireanu 

14.  Irinel Ioan Stativă 

15.  Gabriela Nedelcu 

16.  Dan Constantin Mocănescu-Coloros 

17.  Alexandru Mocanu 

18.  Ionel Palăr. 

 

În ziua de 15 martie 2007, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi-a 

desfăşurat lucrările între orele 9.00 – 12.30, având pe ordinea de zi proiectele amânate din 

şedinţa anterioară. 

 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Stelian Duţu, preşedintele 

comisiei. 

 

Dezbaterea asupra propunerii legislative privind modificarea şi completarea 

Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din 

motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor 

deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, înscrisă la punctul 5 pe ordinea de zi, 

a fost amânată până la finalizarea dezbaterilor în cadrul subcomisiei constituite în scopul 

clarificării categoriilor de beneficiari ai acestui act normativ. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.189 din 2 noiembrie 2000 

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea şi completarea 

Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din 

motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor 

deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare, 

a fost respinsă din următoarele considerente: 

- din datele deţinute rezultă că aplicarea iniţiativei legislative conduce aproape la o 

dublare a drepturilor – 188,7% şi, pe cale de consecinţă, la o dublare a fondurilor 

necesare plăţii drepturilor, fiind vorba de influenţe financiare în sumă de circa 15,8 

milioane lei pe lună, respectiv 189,6 milioane lei la nivelul unui an. 

- având în vedere aceste influenţe financiare suplimentare asupra bugetului de stat 

consolidat, era necesar să se prevadă şi mijloacele necesare pentru acoperirea 
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majorării cheltuielilor. Întrucât nu au fost specificate aceste surse suplimentare, se 

încalcă atât prevederile art.15 alin.(1) din Legea nr.500/2002 privind finanţele 

publice, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi cele ale art.138 alin.(5) din 

Constituţia României.  

 
Dezbaterea proiectului de Lege privind voucherele de vacanţă a fost amânată. 

 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.88/2006 pentru modificarea şi completarea unor acte normative prin care se acordă 

drepturi sociale, precum şi unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal a fost 

dezbătut în prezenţa reprezentanţilor Ministerului Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei. 

Domnul preşedinte Stelian Duţu a făcut cunoscută membrilor comisiei solicitarea 

Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor de a se lua în dezbatere înfiinţarea unui post 

de reprezentant permanent la Parlamentul European. În acest sens, domnul preşedinte 

Bogdan Olteanu a depus un amendament de completare a Legii nr.7/2006 privind statutul 

funcţionarului public parlamentar, cu un nou articol, art.71, în care să se prevadă 

înfiinţarea acestei funcţii. Amendamentul a fost acceptat cu unanimitate de voturi. 

În urma dezbaterilor proiectul de lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi, în 

forma propusă în raport. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (19), în ziua de 15 martie 2007 a absentat 

domnul deputat Voicu Mihai Alexandru (grup parlamentar PNL – ministru delegat). 

Conform prevederilor art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, în locul domnului deputat Gheorghe Barbu (grup parlamentar PD) – ministru, 

participă domnul deputat Alexandru Mocanu, în locul domnului deputat Dumitru 

Gheorghe Mircea Coşea (grup parlamentar PNL) – delegaţie, participă domnul deputat 

Ionel Palăr. 

Au fost prezenţi următorii:  

1. Stelian Duţu – preşedinte 

2. Ion Mînzînă – vicepreşedinte  

3. Marian Sârbu – vicepreşedinte  

4. Pavel Todoran – secretar  

5. Kerekes Karoly – secretar  

 13 



Membri: 

6. Ionela Pop Bruchental  

7. Valentin Adrian Iliescu 

8. Gheorghe Adrian Miuţescu  

9. Samuel Valentin Boşneac 

10.  Iuliu Ioan Furo 

11.  Filonaş Chiş 

12.  Ioan Cindrea 

13.  Alexandru Vladimir Mănăstireanu 

14.  Irinel Ioan Stativă 

15.  Gabriela Nedelcu 

16.  Dan Constantin Mocănescu-Coloros 

17.  Alexandru Mocanu 

18.  Ionel Palăr. 

 

 

 

  Preşedinte,     Secretar, 

  Stelian Duţu       Kerekes Karoly 
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