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În ziua de 12 septembrie 2006 la lucrările comisiei sunt prezenţi 16 
deputaţi, lipsind: d-l deputat Voicu Mihai Alexandru (grup parlamentar 
PNL) – ministru delegat şi d-l deputat Mircea Coşea (grup parlamentar PNL) 
– delegaţie. 

În locul d-lui deputat Gheorghe Barbu (grup parlamentar PD) – 
ministru, participă d-l deputat Alexandru Mocanu, conform prevederilor 
art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

Sunt prezenţi următorii: Stelian Duţu - preşedinte, Ion Mînzînă - 
vicepreşedinte, Marian Sârbu - vicepreşedinte, Karoly Kerekes - secretar, 
Pavel Todoran - secretar, Ionela Pop Bruchental, Filonaş Chiş, Ioan Cindrea, 
Alexandru Mânăstireanu, Iuliu Furo, Valentin Iliescu, Dan Mocănescu, 
Gabriela Nedelcu, Adina Vălean, Adrian Miuţescu, Alexandru Mocanu. 

 
Lucrările şedinţei sunt conduse de d-l deputat Stelian Duţu, 

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

 Avize 
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.39/2006 pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale 
nr.16/1996 – PL X 601/2006 

2. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.126/1995 privind 
regimul materiilor explozive – Pl.x 599/2006 

3. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.126 din 27 decembrie 
1995 privind regimul materiilor explozive – Pl.x 591/2006 

4. Propunere legislativă cu privire la acordarea unui ajutor bănesc populaţiei 
cu venituri reduse în vederea susţinerii unei părţi din cheluielile necesare 
pentru achiziţionarea de centrale termice sau arzătoare automatizate cu 
consum de gaze naturale în regim economic – Pl.x 624/2006 
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 Fond  
5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 

35/2006 pentru completarea 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 comerciale 
şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice 
locale – PL.X 581/2006 

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.7 din OUG 
nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din 
fostul sistem al asigurărilor sociale de stat – Pl.x 550/2006 

7. Propunere legislativă pentru modificarea art.9 din Legea nr.578/2004 
privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor – Pl.x 
537/2006 

8. Propunere legislativă de modificare a Legii nr.142/1998 privind acordarea 
tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare – Pl.x 
548/2006 

9. Proiectul Legii Coş-Bebe privind acordarea de trusouri pentru nou-
născuţi – P.L.X 256/2006 

10.  Raportul de activitate al Comisiei de Supraveghere a Sistemului de 
Pensii Private pe anul 2005. 

 
La dezbateri participă ca invitaţi:  

1. D-l Mircea Oancea - preşedintele Comisiei de Supraveghere a Pensiilor 
Private; 

2. D-na Dumitra Pârgaru – consilier superior, Ministerul Muncii, 
Solidarităţii Sociale şi Familiei; 

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

4. D-na Ioana Nemeşi – director adjunct, Casa Naţională de Pensii şi alte 
Drepturi de Asigurări Sociale de Pensii; 

5. D-na Daniela Ciobotaru – şef serviciu, Casa Naţională de Pensii şi alte 
Drepturi de Asigurări Sociale de Pensii; 

6. D-l Robert Neagoe - director general, Oficiul Participaţiilor Statului şi 
Privatizării în Industrie din cadrul Ministerului Economiei şi Comerţului; 

7. D-l Alin Goga – consilier juridic, Oficiul Participaţiilor Statului şi 
Privatizării în Industrie din cadrul Ministerului Economiei şi Comerţului. 

 
În dechiderea lucrărilor comisiei domnul preşedinte Stelian Duţu a 

informat membrii comisiei în legătură cu Raportul de activitate al Comisiei 
de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pe anul 2005, raport ce se 
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supune aprobării Comisiilor pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiilor 
pentru buget finanţe şi bănci ale Senatului şi Camerei Deputaţilor. 
 D-l Mircea Oancea, preşedintele Comisiei de Supraveghere a Pensiilor 
Private, a făcut o prezentare generală a activităţii desfăşurate pe  ultimul 
trimestru al anului 2005, de comisia pe care o reprezintă. 

Domnia sa a arătat că planul de dezvoltare instituţională pentru 
sfârşitul anului 2005 s-a materializat în închirierea unui spaţiu pentru 
funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, în 
Bucureşti, Splaiul Unirii, nr.74, obţinerea certificatului de înregistrare fiscală 
şi deschiderea conturilor de cheltuieli şi de disponibil la Trezoreria 
Municipiului Bucureşti. De asemenea, au fost elaborate structura 
organizatorică iniţială şi statul de funcţii, precum şi procedurile de angajare a 
personalului de specialitate. 
 D-na deputat Adina Vălean doreşte să cunoască ce obiective are 
campania publicitară a Comisiei de Supraveghere a Pensiilor Private. 
 D-l  preşedinte Mircea Oancea a afirmat că rolul va fi de coordonare şi 
stabilire a mesajelor care trebuie transmise. Campania publicitară începe să 
se deruleze odată cu modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de 
pensii administrate privat, data de 1 ianuarie 2007 fiind noul termen stabilit 
în acest sens. Există 8 norme ce ţin de procesul de autorizare şi licenţiere a 
firmelor care urmează să funcţioneze, 7 dintre aceste norme sunt publicate în 
Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 766/8 septembrie 2006. 
 D-l deputat Filonaş Chiş, referindu-se la unul dintre obiectivele 
prezentate de către domnul preşedinte Mircea Oancea, acela al angajării 
personalului şi pregătirii acestuia, doreşte să afle ce s-a realizat pâna acum. 
 D-l Mircea Oancea a arătat că selectarea personalului este destul de 
dificilă având în vedere gradul înalt de specializare necesar. Se are în vedere 
colaborarea cu consultanţi americani şi identificarea surselor financiare 
necesare pregătirii profesionale a personalului. 

Supus la vot, raportul de activitate al Comisiei de Supraveghere a 
Sistemului de Pensii Private pe anul 2005 a fost acceptat cu unanimitate de 
voturi. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr. 35/2006 pentru completarea 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 
comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei 
publice locale, a fost dezbătut în prezenţa reprezentanţilor Oficiului 
Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie. 
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Dl director general Robert Neagoe a prezentat motivele care au stat la 
baza elaborării actului normativ aflat în dezbatere, arătând că această 
modificare a fost necesară pentru a soluţiona situaţia de fapt a personalului 
preluat pe bază de protocol de la Societatea Comercială “Conpet”, precum şi 
a altor categorii de personal aflate în situaţii similare. 

În urma dezbaterii, proiectul de lege a fost adoptat cu o modificare de 
tehnică legislativă cu unanimitate de voturi. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.7 din 

OUG nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite 
din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, a fost dezbătută în prezenţa 
reprezentantelor Casei Naţionale de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări 
Sociale de Pensii. 

D-na Ioana Nemeşi, director adjunct în cadrul CNPAS, a arătat că 
Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative deoarece 
contravine principiilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi 
alte drepturi de asigurări sociale, conform căreia stagiul complet de cotizare 
utilizat la determinarea punctajului mediu anual îl reprezintă vechimea 
integrală în muncă prevăzută de legislaţia în vigoare la data deschiderii 
dreptului la pensie. De asemenea, propunerea contravine Hotărârii 
Guvernului nr. 1550/2004 privind efectuarea operaţiunilor de evaluare în 
vederea recalculării pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al 
asigurărilor sociale de stat potrivit legislaţiaţie anterioare datei de 1 aprilie 
2001. D-na director Nemeşi a arătat că eforturile financiare necesare în cazul 
adoptării unei soluţii în sensul solicitat ar fi greu de suportat, cu atât mai 
mult cu cât operaţiunea de recalculare continuă pe o perioadă de încă 3 ani în 
care beneficiarii prezintă dovezi referitoare la stagii de cotizare, salarii, 
sporuri etc. 

D-l deputat Ioan Cindrea, arătând că nu poate fi un impediment în 
adoptarea propunerii legislative existenţa unei alte reglementari în domeniu, 
a formulat un amendament în sensul abrogării oricărei dispoziţii contrare. 

D-l deputat Valentin Adrian Iliescu este de părere că trebuie să ne 
aplecăm cu mai multă seriozitate asupra acestei propuneri legislative şi a 
solicitat ca la dezbatere să participe un reprezentant al Guvernului la nivel de 
secretar de stat. 

Dezbaterea a fost amânată pentru proxima şedinţă, propunerea de 
amânare fiind acceptată cu unanimitate de voturi. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea art.9 din Legea nr.578/2004 

privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor, având ca 
obiect de reglementare modificarea art.9 din legea mai sus menţionată, în 
sensul schimbării termenului de intrare în vigoare a acestei legi, la 1 aprilie 
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2006, a fost respinsă întrucât pe agenda de lucru a Guvernului se află un 
proiect legislativ de modificare şi completare a Legii  nr.578/2004 în sensul 
stabilirii datei de intrare în vigoare a legii ca fiind 1 ianuarie 2007. 

 
Propunerea legislativă de modificare a Legii nr.142/1998 privind 

acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare având 
ca obiect de reglementare acordarea sumei de 10 lei/zi, indexabilă semestrial 
cu indicele preţurilor de consum, cu titlul de alocaţie individuală pentru 
hrană în locul tichetelor de masă a fost respinsă cu 7 voturi pentru, 4 voturi 
împotrivă şi o abţinere. 

 
Proiectul Legii Coş-Bebe privind acordarea de trusouri pentru nou-

născuţi, retrimisă la comisie la propunerea d-nei deputat Roberta Anastase, a 
fost amânat pentru a participa la dezbateri iniţiatorii acestei propuneri 
legislative. 

 
În ziua de 13 septembrie 2006 la lucrările comisiei sunt prezenţi 16 

deputaţi, lipsind: d-l deputat Voicu Mihai Alexandru (grup parlamentar 
PNL) – ministru delegat şi d-l deputat Mircea Coşea (grup parlamentar PNL) 
– delegaţie. 

În locul d-lui deputat Gheorghe Barbu (grup parlamentar PD) – 
ministru, participă d-l deputat Alexandru Mocanu, conform prevederilor 
art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

Sunt prezenţi următorii: Stelian Duţu - preşedinte, Ion Mînzînă - 
vicepreşedinte, Marian Sârbu - vicepreşedinte, Karoly Kerekes - secretar, 
Pavel Todoran - secretar, Ionela Pop Bruchental, Filonaş Chiş, Ioan Cindrea, 
Alexandru Mânăstireanu, Iuliu Furo, Valentin Iliescu, Dan Mocănescu, 
Gabriela Nedelcu, Adina Vălean, Adrian Miuţescu, Alexandru Mocanu. 

 
Lucrările şedinţei sunt conduse de d-l deputat Stelian Duţu, 

preşedintele comisiei. 
 
Ordinea de zi a şedinţei a cuprins iniţiativele legislative cu care 

comisia a fost sesizată pentru avizare, amânate în şedinţa precedentă. 
 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.39/2006 pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor 
Naţionale nr.16/1996, a fost avizat favorabil, în forma prezentată, cu 12 
voturi pentru şi un vot împotrivă. 
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Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.126/1995 privind 
regimul materiilor explozive a fost avizată favorabil, în forma prezentată, cu 
14 voturi pentru şi un vot împotrivă (Pl.x 601/2006). 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.126 din 27 

decembrie 1995 privind regimul materiilor explozive a fost avizată favorabil, 
în forma prezentată, cu 12 voturi pentru şi 2 abţineri (Pl.x 599/2006). 

 
Propunerea legislativă cu privire la acordarea unui ajutor bănesc 

populaţiei cu venituri reduse în vederea susţinerii unei părţi din cheluielile 
necesare pentru achiziţionarea de centrale termice sau arzătoare automatizate 
cu consum de gaze naturale în regim economic a fost avizată favorabil, în 
forma prezentată, cu 12 voturi pentru, un vot împotrivă şi 2 abţineri.  

 
 
 

 Preşedinte,     Secretar, 
Stelian DUŢU      Karoly KEREKES  
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