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În ziua de 4 aprilie 2006, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
şi-a desfăşurat lucrările între orele 13,30 – 19,30 având următoarea ordine de 
zi: 

Ora 13.30 – şedinţă comună, la Comisia pentru sănătate şi familie  
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de 
sănătate – PL.X 14/2006.  
 
 Ora 14.30 – şedinţă comună, la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
2. Proiect de Lege privind pensiile facultative – PL.X 53/2006 
3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2006 

pentru reglementarea unor măsuri financiar-contabile în domeniul 
asigurărilor sociale – PL.X 141/2006. 

 
 
 Ora 16.30 – sala de şedinţe a comisiei, etaj 7, cam.7077 
 

Avizare 
4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi – Pl.x 
214/2006 

 
Fond 

5. Proiect de Lege privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale 
pentru ocuparea Forţei de  Muncă – PL.X 120/2006 

6. Proiect de Lege privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii 
speciale  – PL.X 140/2006 
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7. Proiect de Lege privind unele măsuri de protecţie socială a personalului 
disponibilizat din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, prin 
concedieri colective, ca urmare a restituirii pădurilor către foştii 
proprietari – PL.X 190/2006 

8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.204/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr.495/2004 privind 
salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia 
centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, 
oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate – PL.X 
167/2006 

9. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
185/2005 pentru modificarea art.17 lit. b) din Legea nr. 179/2004 privind 
pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor – PL.X 
162/2006 

10. Propunere legislativă pentru completarea art.6 din Legea nr.203/1999 
privind permisele de muncă – Pl.x 154/2006 

11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă – Pl.x 152/2006 

12. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.705/2001, privind 
sistemul naţional de asistenţă socială – Pl.x 153/2006 

13. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.29/2006 
privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului 
salarizat potrivit Legii nr.495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi 
băneşti ale personalului din Ministerul Afacerilor Externe şi de la 
misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti 
din străinătate – PL.X 147/2006 

 
La dezbateri au participat ca invitaţi: 

1. D-l Mihai Şeitan - Secretar de Stat - Ministerul Muncii, Solidarităţii 
Sociale şi Familiei; 

2. D-l Petre Ciotloş - Secretar general adjunct, Casa Naţională de Pensii şi 
alte Drepturi de Asigurări Sociale; 

3. D-na Silvia Limbidis – consilier- Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale 
şi Familiei; 

4. D-na Gabriela Mateescu – şef serviciu- Ministerul Muncii, Solidarităţii 
Sociale şi Familiei; 

5. D-na Irina Alexe – şef serviciu- Ministerul Administraţiei şi Internelor; 
6. D-l Vasile Cepoi – director general – Casa Naţională pentru Asigurări de 

Sănătate; 
7. Dl Silviu Ştefan Palea – expert - Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale 

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

9. D-l Cornel Constantinoaia – secretar politici sociale – CNSLR Frăţia; 
10. D-na Chioreanu Emilia – şef serviciu – Oficiul pentru Migraţia Forţei de 

Muncă; 
11. D-na Irina Gorbe – director - Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi 

Familiei; 
12. D-l Gosea Daniel - director general – Ministerul Afacerilor Externe; 
13. D-l Moisa Sorin - director – Ministerul Afacerilor Externe; 
14. D-na Maria Moţa – preşedinte – Agenţia Naţională pentru Egalitatea de 

Şanse; 
15. D-na Ana-Maria Rusu – inspector - Agenţia Naţională pentru Egalitatea 

de Şanse; 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de 
sănătate a fost amânat întrucât este necesară lămurirea unor aspecte cu 
privire la contribuţia angajatorilor la plata concediilor medicale. 

Proiectul de Lege privind pensiile facultative a fost dezbătut în şedinţă 
comună cu Comisia pentru buget finanţe şi bănci în vederea întocmirii 
raportului comun. 

Domnul Mihai Şeitan, Secretar de Stat în cadrul Ministerul Muncii, 
Solidarităţii Sociale şi Familiei a făcut o prezentare generală asupra 
proiectului de lege, după care s-a trecut la dezbateri. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu a fost interesat să afle de ce 
beneficiarii acestui tip de pensii sunt doar cei care realizează venituri din 
muncă. 

Domnul Secretar de Stat arată că celelalte venituri nu sunt permanente 
şi este dificil de a li se stabili o contribuţie. 

Domnul Mihai Tănăsescu subliniază faptul că plasamentul în titluri de 
stat trebuie să fie corelat cu politica Ministerului Finanţelor Publice. 

Domnul Mihai Şeitan arată că în faza iniţială a implementării legii 
România se va îndatora în titluri de stat, acestea conferind o anumită 
siguranţă sistemului. 

Domnul deputat Marian Sârbu doreşte un scurt comentariu legat de 
situaţia sistemelor piloanelor II şi III din alte state membre UE şi de 
asemenea doreşte să i se explice interpretarea sintagmei “industrie de pensii” 
utilizată de domnul Secretar de stat în expunerea sa. 

Domnul Mihai Şeitan arată că ţările membre UE anterior valului de 
integrare din 2004 au toate două sisteme: pilonul I şi II, întrucât şi ei au 
constatat că a trebuit găsită o alternativă la sistemul public care s-a tot 
anemiat. Referitor la sintagma “industrie de pensii”, domnia sa precizează că 
a folosit-o în sensul în care este vorba de apariţia unui sistem care 
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gestionează, face capital, aduce profituri şi drept urmare poate fi numit 
generic “industrie”. 

Doamna deputat Graţiela Iordache doreşte să ştie de ce s-au introdus 
plafoane în structura portofoliului acestor fonduri. 

Domnul Mihai Şeitan arată că ideea de a introduce plafoane se 
constituie într-o regulă de prudenţialitate. 

Domnul deputat Aurel Gubandru se arată sceptic faţă de administrarea 
acestor fonduri şi este interesat de ce va face Comisia de supraveghere pentru 
garantarea lor. 

În replică domnul Mihai Şeitan arată că actualul sistem financiar 
bancar este mult mai stabil şi sunt o serie de elemente de siguranţă pentru 
garantarea fondurilor:  

-existenţa unui fond de garantare; 
-introducerea unor provizioane tehnice; 
-instituirea Comisiei de Supraveghere; 
-autorizarea celor ce intră pe piaţa pensiilor facultative; 
-existenţa unui depozitar riguros - o bancă care deţine această licenţă; 
- auditarea; 
- transparenţa. 
Domnul Cornel Constantinoaia, secretar CNSRL – Frăţia salută 

proiectul de lege şi arată că sindicatele îşi doresc ca sistemul de supraveghere 
şi reglementare să fie unul solid. Pensiile facultative pot fi introduse cu 
măsuri de prudenţă maximă întrucât pensia este un produs financiar cu 
responsabilitate financiară spre deosebire de asigurări care reprezintă un risc 
financiar. 

În cursul dezbaterilor au fost formulate amendamente care se regăsesc 
în raportul comisiei şi care au fost formulate de domnii preşedinţi Stelian 
Duţu şi Mihai Tănăsescu, domnul deputat Alexandru Mocanu, doamna 
deputat Graţiela Iordache şi domnul deputat Marian Sârbu. 

La votul final proiectul de lege a fost adoptat cu majoritate de voturi 
pentru, înregistrându-se 4 abţineri.  

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2006 
pentru reglementarea unor măsuri financiar-contabile în domeniul 
asigurărilor sociale a fost dezbătut în şedinţă comună cu Comisia pentru 
buget finanţe şi bănci în vederea întocmirii raportului comun. 

Proiectul este prezentat de domnul Mihai Şeitan - Secretar de Stat în 
cadrul Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei care arată 
necesitatea adoptării actului normativ pentru a evita situaţiile în care nu s-ar 
putea efectua plata indemnizaţiilor de asigurări sociale cuvenite anterior 
datei de 1 ianuarie 2006, precum şi recunoaşterea unor perioade de stagiu de 
cotizare în condiţiile transferului de responsabilităţi între instituţiile 
implicate. 

 4



În urma dezbaterii Proiectul de lege este adoptat în forma prezentată 
cu unanimitate de voturi. 

Dezbaterea asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi 
bărbaţi este amânată datorită lipsei iniţiatorilor. 

Proiectele de lege înscrise la punctele 5, 6 şi 7 pe ordinea de zi sunt 
amânate pentru a fi discutate în prezenţa secretarilor de stat şi 
reprezentanţilor sindicatelor care trebuie să-şi exprime punctul de vedere în 
legătură cu încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale. 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.204/2005 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din 
administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile 
diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din 
străinătate este prezentat de către domnul Gosea Daniel - director general în 
cadrul Ministerul Afacerilor Externe care arată că adoptarea prezentului act 
normativ are drept scop corectarea unei greşeli ce s-a produs în cadrul 
procesului de avizare şi aprobare a proiectului Legii nr. 495/2004, când din 
motive obiective s-a omis trimiterea la articolul referitor la sporul de 
confidenţialitate acordat personalului contractual din MAE. 

Supus la vot proiectul de lege a fost adoptat în forma prezentată cu 
unanimitate de voturi. 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.29/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 
personalului salarizat potrivit Legii nr.495/2004 privind salarizarea şi alte 
drepturi băneşti ale personalului din Ministerul Afacerilor Externe şi de la 
misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din 
străinătate este dezbătut în prezenţa reprezentanţilor Ministerului Afacerilor 
Externe şi aprobat cu unanimitate de voturi. 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 185/2005 pentru modificarea art.17 lit. b) din Legea nr. 
179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale 
poliţiştilor este prezentat membrilor comisiei de către doamna Irina Alexe, 
şef serviciu în cadrul Ministerul Administraţiei şi Internelor care  arată că în 
ultima perioadă, datorită faptului că un număr mare de poliţişti au optat 
pentru pensionare anticipată, s-a produs o reducere semnificativă a 
personalului, ce conduce la disfuncţii în procesul de reformă instituţională la 
nivelul Ministerului Administraţiei şi internelor, influenţând în mod 
semnificativ modul de îndeplinire a atribuţiilor acestei instituţii. Prin urmare 
a fost necesară promovarea ordonanţei de urgenţă prin care vârsta de 
pensionare a personalului care şi-a desfăşurat activitatea în condiţii de muncă 
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speciale cel puţin 15 ani efectiv, din care cel puţin 10 ani efectiv ca poliţist 
sau militar este de 50 de ani pentru bărbaţi şi 45 de ani pentru femei. 

Supus la vot proiectul de lege este adoptat în forma prezentată cu 
unanimitate de voturi. 

Propunerea legislativă pentru completarea art.6 din Legea nr.203/1999 
privind permisele de muncă este dezbătut în prezenţa doamnelor Emilia 
Chioreanu, şef serviciu în cadrul Oficiului pentru Migraţia Forţei de Muncă 
şi Irina Gorbe, director în cadrul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 
articolului 6 din Legea nr. 203/1999 privind permisele de muncă, 
republicată, cu modificările ulterioare, cu o nouă literă, lit. i), în sensul 
includerii în categoria persoanelor care pot fi încadrate în muncă la persoane 
fizice sau juridice din România, fără permis de muncă şi a sportivilor străini 
care urmează să evolueze în cadrul unor cluburi sau echipe din România. 

Doamna Irina Gorbe arată că pentru a excepta această categorie de 
străini de la obligativitatea obţinerii permisului de muncă este necesar a 
modifica nu numai prevederile Legii nr. 203/1999 privind permisele de 
muncă, ci şi pe cele ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 
privind regimul străinilor în România, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 De asemenea domnia sa arată că experienţa actualelor State Membre 
ale Uniunii Europene demonstreză că în majoritatea cazurilor reglementările 
interne prevăd obligativitatea obţinerii permisului de muncă pentru sportivii 
cetăţeni ai statelor terţe care urmează să evolueze în cadrul unor cluburi sau 
echipe înregistrate pe teritoriul Uniunii Europene. 
 Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei a iniţiat un proiect 
de act normativ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 203/1999, 
proiect care prevede introducerea unui tip special de permis de muncă, care 
acordă sportivilor profesionişti dreptul de a fi încadraţi la un singur angajator 
român al cărui obiect principal de activitate îl constituie desfăşurarea de 
activităţi sportive pe o perioadă de cel mult 12 luni, cu posibilitatea 
prelungirii pe noi intervale de până la 12 luni. Acest tip de permis de muncă 
urmează să fie eliberat în urma unei proceduri distincte, simplificată în 
comparaţie cu cea existentă în momentul de faţă, procedură care va fi inclusă 
în hotărârea de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a Legii nr. 203/1999 în variantea sa modificată. 
 În urma dezbaterii, propunerea legislativă este respinsă cu unanimitate 
de voturi.  

Dezbaterea asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă 
este amânată pentru şedinţa următoare. 
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Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.705/2001, privind 
sistemul naţional de asistenţă socială este discutată în prezenţa domnului 
Silviu Ştefan Palea, expert în cadrul Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale 
şi Familiei care  atrage atenţia membrilor comisiei asupra faptului că dreptul 
la asistenţă socială este un drept fundamental al omului, garantat de către 
stat, acordându-se fiecărei persoane în funcţie de nevoia socială a acesteia şi 
nu se justifică interzicerea acordării acestui drept unei persoane, în situaţia în 
care aceasta se face culpabilă de starea de nevoie socială în care se află. 
 În urma dezbaterii, propunerea legislativă este respinsă  înregistrăndu-
se 7  voturi pentru respingere şi 3 abţineri. 

Pentru respingere s-au exprimat următorii domni deputaţi: Stelian 
Duţu,  Alexandru Mocanu, Ionela Pop Bruchental, Iuliu Furo, Valentin 
Iliescu, Pavel Todoran, Adina Vălean, s-au abţinut domnii deputaţi: Ioan 
Cindrea, Gabriela Nedelcu şi Ion Giurescu. 

Din numărul total al membrilor comisiei (19), în ziua de 4.04.2006 au 
absentat: d-l deputat Voicu Mihai Alexandru (grup parlamentar PNL) – 
ministru delegat, d-l deputat Mircea Coşea (grup parlamentar PNL) – 
delegaţie şi d-l deputat Kerekes Karoly (grup parlamentar UDMR) – 
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. 

Au fost prezenţi următorii: Stelian Duţu - preşedinte, Ion Mînzînă - 
vicepreşedinte, Marian Sârbu - vicepreşedinte, Rovana Plumb - secretar, 
Ionela Pop Bruchental, Filonaş Chiş, Ioan Cindrea, Iuliu Furo, Ion Giurescu, 
Valentin Iliescu, Dan Mocănescu, Gabriela Nedelcu, Pavel Todoran, Adina 
Vălean, Adrian Miuţescu. 

 
 
  
 

 

  Preşedinte,     Secretar, 
  Stelian DUŢU     Karoly KEREKES 
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