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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţelor comisiei din zilele de 28 şi 30 iunie 2005 

 
 

 
 În ziua de 28 iunie 2005 la lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi, 
lipsind dl.Gheorghe Barbu – ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,  
(în locul domniei sale participând dl. deputat Alexandru Mocanu), domnul 
deputat Dan Radu Ruşanu – grup parlamentar PNL şi doamna deputat Rovana 
Plumb – grup parlamentar PSD – delegaţie. 
 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Stelian Duţu, 
preşedintele comisiei.  

 
Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 

 AVIZARE 
1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.94/1992 

privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi – P.L. X 207/2005 
2. Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.53/2005 pentru preluarea procurorilor financiari ai Curţii de Conturi de 
Ministerul Public - P.L.X 253/2005 

 
 FOND 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 

nr.50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de 
Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – P.L.X 233/2005 

2. Propunere legislativă privind instituirea pensiei minime pe economie – P.L.X 
227/2005 

3. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind 
recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul 
militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 
1961 – P.L. X 228/2005 

4. Reanalizarea Proiectului de Lege privind ucenicia la locul de muncă – P.L.X 
169/2005 

5. Propunere legislativă privind protecţia socială a femeilor casnice – P.l.X 
226/2005 

Administrator
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6. Propunere legislativă privind unele măsuri referitoare la mişcarea antifascistă 
din România – P.l nr.253/2002 

 
Participă ca invitaţi:  

1. Dl Mihai Şeitan – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei, Preşedintele Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări 
Sociale; 

2. Dl Tudor Munteanu – locţiitor Secretar de Stat, Ministerul Apărării 
Naţionale; 

3. Georgeta Gheorghe – director, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei; 

4. Toro Tiberiu – deputat; 
5. Dl mr. Nenciu Paul – consilier juridic, Ministerul Apărării Naţionale; 
6. Dna lt. Mădălina Cioiulescu – consilier juridic, Ministerul Apărării 

Naţionale; 
7. Dna Adriana Vlad – consilier, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi 

Familiei; 
8. Dna Silvia Limbidis – consilier de integrare, Ministerul Muncii, Solidarităţii 

Sociale şi Familiei; 
9. Dna Gabriela Mateescu – şef serviciu, Ministerul Muncii, Solidarităţii 

Sociale şi Familiei; 
10. Dna Cristina Stroe – inspector, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi 

Familiei. 
Referitor la propunerea legislativă privind protecţia socială a femeilor 

casnice, dl secretar de stat Mihai Şeitan a arătat ca guvernul nu susţine această 
iniţiativă întrucât cheltuielile de implementare nu pot fi acoperite din bugetul de 
stat alocat Ministerului Muncii, iar protecţia socială a familiei şi copilului este 
reglementată printr-o serie de alte acte normative care instituie alocaţii, 
indemnizaţii şi ajutoare pentru acoperirea unor riscuri sociale permanente sau 
temporare. 

Dna deputat Lia Ardelean arată că raţiunea promovării unei asemenea 
iniţiative s-a făcut din necesitatea de a da o recunoaştere a activităţii casnice.
 Domnii deputaţi Grigore Crăciunescu, Adrian Miuţescu, Ion Mînzînă, 
Gheorghe Freczak, Tamas Sandor, Dan Mocănescu şi Valentin Iliescu nu susţin 
această iniţiativă. 

În urma acestor intervenţii, dl preşedinte Stelian Duţu propune 
respingerea iniţiativei, propunere acceptată cu 13 voturi pentru şi 8 voturi 
împotrivă. 

Referitor la  proiectul de Lege privind ucenicia la locul de muncă, Plenul 
Camerei Deputaţilor a hotărât, în şedinţa din 13 iunie 2005, retrimiterea la 
comisie a acestuia în vederea rediscutării şi întocmirii unui raport suplimentar.
 În urma reanalizării, comisia a hotărât cu majoritate de voturi, adoptarea 
proiectului de lege cu noi amendamente admise faţă de raportul iniţial, la: 
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- art.4 alin.(3), (6) – autori dl deputat Kerekes Karoly şi dl deputat Ion 
Giurescu; 

- art.6 alin.(3) – autor dl deputat Ion Cindrea; 
- art.7 alin.(7) şi (8) noi – autor dl deputat Ion Cindrea; 
- art.9 alin.(1) – autor dl deputat Alexandru Mocanu; 
- art.26 nou – autor dl deputat Ion Cindrea. 

 Dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi a fost amânată, 
decizie luată cu 9 voturi pentru şi 4 împotrivă, lipsind iniţiatorii. 
 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.53/2005 pentru preluarea procurorilor financiari ai Curţii de Conturi de 
Ministerul Public a fost dezbătut şi avizat favorabil, cu unanimitate de voturi. 
 Propunerea legislativă privind instituirea pensiei minime pe economie nu 
a fost susţinută de reprezentanţii guvernului care au arătat că propunerea încalcă 
principiul contributivităţii ce stă la baza funcţionării sistemului naţional de 
pensii. 
 Acelaşi punct de vedere îl susţine şi domnul deputat Valentin Iliescu. 
 Supusă la vot, propunerea legislativă este respinsă cu 14 voturi pentru şi o 
abţinere. 
 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de 
Supraveghere a Sistemului de Pensii Private este prezentat comisiei de domnul 
secretar de stat Mihai Şeitan. 
 La dezbaterea pe articole, comisia a hotărât adoptarea lui cu 15 voturi 
pentru şi 2 voturi împotrivă, cu amendamente la; 

- art.3 alin.(2) – autor dl deputat Stelian Duţu; 
- art.4 – autori d-nii deputaţi Stelian Duţu, Ion Giurescu şi Alexandru 

Mocanu; 
- art.8 alin.(1) şi (2) – autor dl deputat Ion Giurescu; 
- art.9 – autor dl deputat Stelian Duţu; 
- art.10 alin.(3) şi (4) – autor dl deputat Ion Giurescu; 
- art.30 alin.(1) – autor dl deputat Ion Giurescu; 
- art.31 - autor dl deputat Ion Giurescu; 
- art.39 - autor dl deputat Ion Giurescu. 
 
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind 

recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul 
militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 
1961 a fost dezbătută în prezenţa reprezentanţilor M.Ap.N şi ai M.M.S.S.F., care 
nu au susţinut această iniţiativă întrucât extinderea ei, aşa cum solicită 
iniţiatorul, ar conduce la o influenţă financiară de cel puţin 1200 mld/an la un 
număr de 800.000 posibili beneficiari, situaţie ce nu poate fi suportată de la 
bugetul de stat. 
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Supusă la vot, propunerea legislativă a fost respunsă cu 11 voturi pentru, 
3 voturi împotrivă şi 2 abţineri. 
 
 Propunerea legislativă privind unele măsuri referitoare la mişcarea 
antifascistă din România, asupra căreia comisia s-a pronunţat printr-un raport 
depus cu nr.152/2003 în data de 20 martie 2003, a fost retrimisă la comisie în 
urma hotărârii Plenului Camerei Deputaţilor în şedinţa din 6 mai 2003. 
 Prin adresa nr.124 din 8 martie 2005, domnul deputat Valer Dorneanu, în 
calitate de iniţiator alături de domnul deputat Viorel Hrebenciuc, informează 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială că îşi retrag iniţiativa. 
 Drept urmare, comisia a hotărât redactarea unui raport de respingere, 
decizie luată cu majoritate de voturi (2 abţineri). 
  
 În ziua de 30 iunie 2005 la lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi, 
lipsind dl.Gheorghe Barbu – ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,  
(în locul domniei sale participând dl. deputat Alexandru Mocanu), domnul 
deputat Dan Radu Ruşanu – grup parlamentar PNL şi doamna deputat Rovana 
Plumb – grup parlamentar PSD – delegaţie. 

 
 A fost analizat şi dezbătut programul de lucru pe perioada vacanţei 
parlamentare. 
 
 

 
 
      PREŞEDINTE,        SECRETAR, 
            Stelian Duţu       Kerekes Karoly 
 
 
 
 
 
 
 




