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PROCES  VERBAL 
al şedinţelor comisiei din zilele de 20 şi 21 iunie 2006 

 
 

În ziua de 20 iunie 2006 la lucrările comisiei au fost prezenţi 16 
deputaţi, lipsind:  
• d-l deputat Voicu Mihai Alexandru (grup parlamentar PNL) – ministru 

delegat;  
• d-l deputat Dan Constantin Mocănescu-Coloros (fără apartenenţă la un 

grup parlamentar) – delegaţie; 
• d-l deputat Mircea Coşea (grup parlamentar PNL) – delegaţie. 

Conform prevederilor art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, în locul d-lui deputat Stelian Duţu (grup parlamentar 
PD – delegaţie) participă d-l deputat Alexandru Mocanu, iar în locul d-nei 
deputat Gabriela Nedelcu (grup parlamentar PSD – delegaţie) participă 
domnul deputat Claudiu Manda.  

Sunt prezenţi următorii: Gheorghe Barbu – ministrul muncii, 
solidarităţii sociale şi familiei, Ion Mînzînă - vicepreşedinte, Marian Sârbu - 
vicepreşedinte, Karoly Kerekes - secretar, Mocanu Alexandru, Ionela 
Bruchental-Pop, Filonaş Chiş, Ioan Cindrea, Iuliu Ioan Furo, Ion Giurescu, 
Valentin Adrian Iliescu, Alexandru Vladimir Mănăstireanu, Gheorghe 
Adrian Miuţescu, Claudiu Manda, Pavel Todoran, Adina Ioana Vălean. 

 
Lucrările şedinţei sunt conduse de d-l deputat Marian Sârbu, 

vicepreşedintele comisiei. 
 
Comisia a aprobat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.66/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de 
consilier în proprietate industrială - PL.X 531/2006 (avizare) 
Fond  

2. Propunere legislativă privind sprijinirea persoanelor singure şi a familiilor 
afectate de inundaţiile din anul 2005 – Pl.x 323/2006 
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3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2006 
privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale 
funcţionarilor publici pentru anul 2006 – PL.X 308/2006 

4. Proiect de Lege privind modificarea art. 6 alin.(1) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea 
sistemului de asigurări sociale de sănătate - PL.X 433/2006 

5. 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 – Pl.x 385/2006 

6. Propunere legislativă de modificare a Legii nr.147/2000 privind 
reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern – Pl.x 
395/2006 

7. Propunere legislativă 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 – Pl.x 
415/2006 

8. Proiect de Lege privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului de 
probaţiune – PL.X 307/2006 

9. Proiectul Legii securităţii şi sănătăţii în muncă – PL.X 467/2006 
10.  Propunere legislativă privind aprobarea curricum-ului social pentru 

persoanele cu dizabilităţi – Pl.x 396/2006. 
 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  
1. D-l Cătălin Ionel Dănilă - Secretar de Stat, Ministerul Muncii, 

Solidarităţii Sociale şi Familiei 
2. D-l Ion Gibescu – şef serviciu, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi 

Familiei 
3. D-na Cecilie Sebe – expert, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi 

Familiei 
4. D-l Dan Stoica – Secretar de Stat, Ministerul Justiţiei 
5. D-l Ioan Durnescu – director, Ministerul Justiţiei. 

În deschiderea lucrărilor, domnul vicepreşedinte Marian Sârbu a 
mulţumit pentru  prezenţă domnului ministru Gheorghe Barbu, rugându-l să 
prezinte membrilor comisiei evoluţia principalelor domenii ale Ministerului 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei cu referire la steguleţele galbene 
semnalate în raportul european pentru câteva domenii sociale. 
 Domnul ministru Gheorghe Barbu a arătat că din volumul mare de 
problematici ale MMSSF, 80-90% din măsurile înscrise în Programul de 
guvernare sunt demarate sau realizate deja: pensii, relaţii de muncă, asistenţă 
socială, protecţia persoanelor cu handicap. 
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 Domnia sa a apreciat că sunt însă şi nemulţumiri ale persoanelor care 
nu au beneficiat de creşterea pensiilor (1.530.000 de pensionari ale căror 
pensii au fost recalculate conform Legii nr.19/2000 privind sistemul public 
de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, având un punctaj mic, care 
conducea la o pensie mai mică decât cea aflată în plată, nu au beneficiat de 
măriri). Pentru această categorie de pensionari, şi nu numai, de la 1 
septembrie 2006 se va mări valoarea punctului de pensie cu 3%, măsură ce 
se va lua prin ordonanţă de urgenţă. 
 D-l ministru menţionează că în 2007 şi 2008 trebuie atins nivelul de 
creştere cu 30% în termeni reali a valorii punctului de pensie. La jumătatea 
mandatului creşterea în termeni reali este de 15%, pentru a putea realiza 
obiectivul propus până la finalul mandatului. 
 Referitor la Legea pensiilor administrate privat, domnul ministru a 
arătat că prin Banca Mondială s-a asigurat finanţarea costurilor principale de 
demarare a funcţionării lor, urmând ca primele fonduri să fie colectate la 
jumătatea anului 2007, prin actualizarea contribuţiilor individuale. Cea mai 
grea problemă este finanţarea golului care se crează în sistemul public. Este 
vorba de o sumă de 2 miliarde de EURO ce va proveni în principal din 
împrumut la Banca Mondială - care şi-a arătat disponibilitatea să finanţeze 
acest sistem -, privatizări, precum şi titluri de stat. 
 Prestaţiile acordate în baza Legii nr.19/2000 privind sistemul public de 
pensii şi alte drepturi de asigurări sociale se vor normaliza, după ce au fost 
externalizate o serie de drepturi de la bugetul asigurărilor sociale, cum ar fi: 
concediile pentru creşterea copilului, concediile medicale şi urmează să se 
opereze o modificare a legii în ce priveşte pensia anticipată parţială, ca 
măsură tehnică de reducere a numărului tot mai mare de persoane care 
apelează la acest tip de pensie. 
 În ce priveşte steguleţele galbene semnalate în raport, o problemă este 
legată de egalitatea de şanse despre care se apreciază că a înregistrat un 
regres; integrarea etniei rome, care ţine de legislaţia privind combaterea 
marginalizării sociale şi referitor la Codul muncii: activitatea cu timp parţial, 
reducerea birocraţiei la concedierile colective. Pentru a îmbunătăţi situaţia în 
aceste domenii, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă organizează burse 
ale locurilor de muncă, caravane, cursuri pentru pregătirea profesională şi 
integrarea socială a persoanelor marginalizate social. 
 Dialogul social trebuie să stea la baza modificării legii sindicatelor şi 
legii patronatelor – atât dialogul social la nivel naţional cât şi modul în care 
cei doi parteneri au atribuţii cu privire la negocierea contractului colectiv de 
muncă. Însă, aici, d-l ministru a subliniat faptul că toate forurile externe sunt 
împotriva contractului colectiv de muncă negociat la nivel de ţară. 
 Referitor la salariul minim pe economie, este ştiut faptul că un salariu 
mai mare stimulează angajarea şi, de asemenea, stimulează şi angajatorul de 
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a pregăti angajaţii pentru a plăti oameni cât mai bine pregătiţi. Se vorbeşte 
despre salariul minim negociat, care este la ora actuală mai mare decât 
salariul minim brut pe ţară (330 lei). Acesta din urmă trebuie să crească  
într-un ritm mai accentuat decât salariul mediu, cel puţin în domeniul 
bugetar. 
 Asistenţa socială reglementată potrivit Legii nr.705/2001 urmează a fi 
îmbunătăţită prin înfiinţarea unui compartiment în teritoriu în subordinea 
primăriei, fără personalitate juridică, conform unui proiect ce se va desfăşura 
începând cu toamna acestui an în colaborare cu reprezentanţii instituţiilor 
franceze. De asemenea, va exista un proiect cu privire la înfiinţarea 
inspecţiei sociale rurale. În fiecare judeţ va exista un compartiment  care se 
va ocupa de persoanele asistate, pensoanele cu handicap, acordarea venitului 
minim garantat. 

La nivel naţional există un proiect elaborat de MMSSF privind rolul 
inspecţiei sociale, conform căruia personalul, constituit din 200 - 250 de 
persoane, trebuie să verifice modul de alocare, standarde de finanţare, 
tipurile de prestaţii acordate familiilor. 

Referitor la venitul minim garantat, normele metodologice de aplicare 
a legii trebuie să apară cât mai curând, pentru a putea fi folosit un împrumut 
de 47 de milioane de EURO contractat la Washington, după o formulă nouă 
de împrumut avantajos. Aceşti bani vor putea fi direcţionaţi şi către ajutoare 
pentru încălzirea locuinţei, a căror filosofie de acordare se va modifica în 
sensul creşterii marjelor de acordare. 

Domnul deputat Adrian Miuţescu se interesează dacă d-l ministru 
Gheorghe Barbu susţine adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.68/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă. 

Domnul ministru a arătat că nu susţine proiectul aşa cum a fost propus, 
întrucât posibilitatea declanşării anuale a conflictelor de interese duce la 
dispariţia contractelor multianuale. 

Domnul deputat Ioan Cindrea, referindu-se la valoarea punctului de 
pensie, arată că acesta scade în raport de salariul mediu pe economie şi 
solicită lămuriri cu privire la creşterea prognozată în termeni reali cu 30%. 

Domnul ministru arătă că în prezent valoarea punctului de pensie 
reprezintă 30,08% din salariul mediu pe economie, ceea ce înseamnă 
 într-adevăr o scădere din punct de vedere procentual, însă trebuie pus în 
balanţă cu nivelul de impozitare. Pensia trebuie judecată după cuantumul 
pensiei acelor persoane care au stagiul complet de cotizare şi vârsta standard, 
precum şi în raport de creşterea economică a României care trebuie să se 
simtă şi la creşterea pensiilor. 

Domnul deputat Kerekes Karoly doreşte informaţii suplimentare 
referitor la noua lege de protecţie a persoanelor vârstnice.  
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Domnul ministru Gheorghe Barbu arată că se preconizează 
modificarea legii în acest domeniu în sensul introducerii unor noi prestaţii, 
cum ar fi prestaţia de dependenţă pentru anumite categorii de dependenţă, 
susţinută dintr-un fond la care trebuie să contribuie toată lumea, în spirit de 
solidaritate. 

 

Propunerea legislativă de modificare a Legii nr.147/2000 privind 
reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, având ca obiect 
de reglementare modificarea Legii nr.147/2000 în sensul creşterii numărului 
de călătorii simple cu reducere de 50% din tariful stabilit, de la 6 la 12, a fost 
respinsă, cu 7 voturi pentru şi 6 voturi împotrivă. Motivaţia respingerii se 
regăseşte în raportul comisiei. 

 

Propunerea legislativă 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 ca prizonieri, având ca 
obiect de reglementare modificarea Decretului-Lege nr.118/1990 în sensul 
actualizării cuantumului indemnizaţiilor lunare pe care le primesc persoanele 
persecutate din motive politice, precum şi cele deportate în străinătate ori 
constituite în prizonieri, a fost respinsă cu unanimitate de voturi. Motivaţia 
respingerii se regăseşte în raportul comisiei. 

 

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, având ca obiect de reglementare modificarea art.2 şi completarea art.5 
din Legea nr.309/2002 în sensul majorării cuantumului indemnizaţiei 
acordate pentru fiecare lună de stagiu militar efectuat în cadrul Direcţiei 
Generale a Serviciului Muncii şi acordarea unui plus de facilităţi faţă de cele 
prevăzute de lege, a fost respinsă, cu 7 voturi pentru şi 6 voturi împotrivă. 
Motivaţia respingerii se regăseşte în raportul comisiei. 

 

Proiectul de Lege privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului 
de probaţiune a fost finalizat. Amendamentele admise şi cele respinse sunt 
redate în raportul comisiei. Raportul a fost admis de comisie cu 14 voturi 
pentru şi un vot împotrivă. 
 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.66/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de 
consilier în proprietate industrială şi proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2006 privind organizarea şi 
funcţionarea Curţii de Conturi au fost avizate favorabil, în forma prezentată 
de Senat, cu unanimitate de voturi. 
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În ziua de 21 iunie 2006 la lucrările comisiei au fost prezenţi 14 
deputaţi, lipsind:  
• d-l Gheorghe Barbu (grup parlamentar PD) – ministru; 
• d-l deputat Voicu Mihai Alexandru (grup parlamentar PNL) – ministru 

delegat;  
• d-l deputat Dan Constantin Mocănescu-Coloros (fără apartenenţă la un 

grup parlamentar) – delegaţie; 
• d-l deputat Mircea Coşea (grup parlamentar PNL) – delegaţie; 
• d-na deputat Gabriela Nedelcu (grup parlamentar PSD) – delegaţie. 

Conform prevederilor art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, în locul d-lui deputat Stelian Duţu (grup parlamentar 
PD – delegaţie), participă d-l deputat Alexandru Mocanu. 

Sunt prezenţi următorii: Ion Mînzînă - vicepreşedinte, Marian Sârbu - 
vicepreşedinte, Karoly Kerekes - secretar, Mocanu Alexandru, Ionela 
Bruchental-Pop, Filonaş Chiş, Ioan Cindrea, Iuliu Ioan Furo, Ion Giurescu, 
Valentin Adrian Iliescu, Alexandru Vladimir Mănăstireanu, Gheorghe 
Adrian Miuţescu, Pavel Todoran, Adina Ioana Vălean. 

 

Lucrările şedinţei sunt conduse de d-l deputat Marian Sârbu, 
vicepreşedintele comisiei. 

Comisia a aprobat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 
1. Propunere legislativă privind sprijinirea persoanelor singure şi a familiilor 

afectate de inundaţiile din anul 2005 - PL.X 323/2006 
2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2006 

privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale 
funcţionarilor publici pentru anul 2006 – PL.X 308/2006 

3. Proiect de Lege privind modificarea art. 6 alin.(1) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea 
sistemului de asigurări sociale de sănătate - PL.X 433/2006 

4. Proiectul Legii securităţii şi sănătăţii în muncă – PL.X 467/2006 
5. Propunere legislativă privind aprobarea curricum-ului social pentru 

persoanele cu dizabilităţi - Pl.x 396/2006. 
 

În urma discuţiilor, plenul comisiei a hotărât amânarea dezbaterilor 
asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi. Au fost studiate individual 
proiectele amânate pentru săptămâna următoare, cu precădere proiectul Legii 
securităţii şi sănătăţii în muncă. 
 
  Vicepreşedinte,    Secretar, 

Marian SÂRBU      Karoly KEREKES 
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