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Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 

 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 23, 24 şi 25 mai 2006 

 
În ziua de 23 aprilie 2006, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

şi-a desfăşurat lucrările între orele 14 – 17, având următoarea ordine de zi:  
 Avize 
1. Propunere legislativă pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Autorităţii Române pentru Mediul de Afaceri – P.L.X 320/2006 
2. Propunere legislativă privind stabilirea destinaţiei fondurilor obţinute de 

statul român prin vânzarea pachetului majoritar de acţiuni la Banca 
Comercială Română – P.L.X 330/2006 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor – P.L.X 
448/2006 

 
 Fond   
4. Propunere legislativă privind modificarea alin.(1) al art.95 din Legea 

nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 
sociale – P.L.X 290/2006 

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2000 
privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice – P.L.X 311/2006 

6. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.578/2004 
privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor – P.L.X 
275/2006 

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

8. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2006 
privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului 
contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar – P.L.X 
309/2006  

9. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2006 
privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale 
funcţionarilor publici pentru anul 2006 – P.L.X 308/2006 

10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă – P.L.X 152/2006 
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Lucrările şedinţei au fost conduse de d-l deputat Stelian Duţu, 

preşedintele comisiei. 
 
La dezbateri au participat ca invitaţi: 

1. D-na Cărbunaru Camelia – director - Ministerul Muncii, Solidarităţii 
Sociale şi Familiei; 
2. D-na Ştefania Aghergheloaiei – secretar general – Casa Naţională de 
Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale; 
3. D-l Ion Gibescu – şef serviciu- Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei; 
4. D-na Adriana Ion - expert- Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi 

Familiei; 
5. D-l Jozsef Birtalan – preşedinte – Agenţia Naţională a Funcţionarilor 

Publici; 
6. D-na Xenia Teodorescu – director general - Agenţia Naţională a 

Funcţionarilor Publici; 
Referitor la propunerea legislativă pentru înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii Române pentru Mediul de Afaceri domnul deputat 
Filonaş Chiş a arătat că iniţiatorii doresc înfiinţarea unui organism autonom 
dinamic prin comasarea a trei agenţii, în scopul sprijinirii întreprinderilor 
mici şi mijlocii. 

Domnul deputat Valentin Adrian Iliescu a propus avizarea nefavorabilă a 
propunerii legislative ţinând cont de punctul de vedere negativ al 
Guvernului. 

Supusă la vot propunerea legislativă a fost avizată nefavorabil cu 6 voturi 
pentru, 3 voturi împotrivă şi 2 abţineri. 

Propunerea legislativă privind stabilirea destinaţiei fondurilor obţinute 
de statul român prin vânzarea pachetului majoritar de acţiuni la Banca 
Comercială Română a fost prezentată de domnul deputat Marian Sârbu în 
calitate de iniţiator. Domnia sa a arătat că elaborarea acestei iniţiative are la 
bază faptul că se vorbeşte de existenţa unei Românii paralele cu cea de la 
oraş. Ne situăm pe ultimul loc în Europa în ce priveşte accesul la apă şi 
canalizare în mediul rural. În timp ce în România problema este rezolvată în 
procent de 50%, în Bulgaria accesul la apă curentă şi canal este asigurat 
100%, iar în Albania 90%. 

Legat de fondurile rezultate din privatizarea BCR, domnul deputat 
arată că aceşti bani trebuie să fie alocaţi de către Parlament în această 
direcţie. De asemenea, domnia sa apreciază că argumentele Guvernului de 
respingere a iniţiativei sunt firave, deoarece acest obiectiv este unul prioritar 
şi pentru Guvern. 
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Domnul deputat Mircea Coşea arată că este de acord cu propunerea 
legislativă într-o oarecare măsură şi anume: susţine ideea alocării fondurilor 
provenite din privatizări la nivel de Parlament, prin constituirea chiar a unei 
comisii sau subcomisii care să se ocupe de acest lucru. 

De asemenea, domnul deputat subliniază că stabilirea domeniilor de 
alocare a fondurilor este o problemă foarte sensibilă, având în vedere faptul 
că mai sunt încă 5 domenii la care România se află pe ultimul loc: consumul 
de produse de strictă necesitate (pastă de dinţi, hârtie igienică sau săpun); 
paturi de spital; aparatură medicală sau aparatură pentru cercetare. 

Domnul deputat Dan Mocănescu arată că soluţia este bună, dar ar 
trebui să se iniţieze o cofinanţare având în vedere că procentul prezentat este 
penibil; sunt sute de localităţi rurale care au aşteptat cu speranţă accesul la 
utilităţi şi ar trebui să se facă ceva concret în acest sens. 

Domnul deputat Ioan Cindrea, referindu-se la necesitatea alocării de 
fonduri din partea statului pentru demararea fondurilor universale de pensii, 
atrage atenţia că datorită dezechilibrelor existente, sistemul nu este capabil să 
pornească piloanele II şi III. Domnia sa este de părere că prin adoptarea 
acestei iniţiative legislative comisia nu face decât să ajute Guvernul în ce 
priveşte programele de cofinanţare. 

Domnul deputat Alexandru Mocanu nu este de acord cu forma în care 
este prezentată acestă iniţiativă legislativă şi afirmă că în momentul în care s-
a vândut SIDEX- Galaţi nu s-a făcut un astfel de program. Un lucru este însă 
de apreciat, şi anume repartizarea fondurilor rezultate din privatizare de către 
Parlament, prin înfiinţarea unei comisii speciale în acest sens, aşa cum a 
propus domnul profesor Mircea Coşea. 

Doamna deputat Adina Vălean apreciază că pe fond este o iniţiativă 
bună şi consideră că ea trebuie sprijinită cel puţin pentru faptul că, în linii 
mari, corespunde intenţiei Guvernului. 

Domnul deputat Dan Mocănescu arată că acestă propunere legislativă 
asigură transparenţa în ce priveşte repartizarea uriaşelor fonduri rezultate din 
privatizare. 

Domnul deputat Iuliu Furo şi-a exprimat acordul faţă de avizarea 
favorabilă a propunerii legislative şi doreşte să se semnaleze comisiei de 
fond necesitatea utilizării concrete a acestor fonduri. 

Domnul deputat Valentin Adrian Iliescu arată că problema este 
interesantă şi se suprapune cu interesul unei mari părţi a populaţiei care 
doreşte să afle ceea ce se întâmplă cu aceste fonduri, însă ar trebui să se 
găsească o formulă mai potrivită după ideea domnului deputat Coşea, ca şi 
amendament la comisia de fond. Parlamentul este singurul care poate 
gestiona aceste fonduri în mod democratic. 

Domnul deputat Marian Sârbu a mulţumit membrilor comisiei pentru 
modul în care s-a abordat discuţia vis-à-vis de acest proiect de lege şi a arătat 
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că Parlamentul şi-a pierdut dreptul de a decide cum să fie destinate aceste 
fonduri. În propunerea legislativă destinaţiile au fost alese în funcţie de 
anumite criterii care ţin de capacitatea de dezvoltare a ţării. Nu se doreşte 
încurajarea consumului, ci dezvoltarea acestor trei domenii care sunt 
prioritare şi vin în întâmpinarea proiectelor Guvernului. 

Domnul Preşedinte Stelian Duţu a arătat că în situaţia în care domnul 
deputat Marian Sârbu nu acceptă o reformulare a iniţiativei legislative, în 
sensul celor discutate, comisia poate să depună o iniţiativă legislativă în 
sensul creerii unei subcomisii pentru a stabili destinaţia fondurilor rezultate 
din privatizări. Din această subcomisie urmează să facă parte următorii 
domni deputaţi: Valentin Adrian Iliescu (grup parlamentar PD), Marian 
Sârbu (grup parlamentar PSD), Mircea Coşea (grup parlamentar PNL), Dan 
Mocănescu (independent), Iuliu Furo (grup parlamentar PRM) şi Kerekes 
Karoly (grup parlamentar UDMR). 

Subcomisia a fost accepată cu unanimitate de voturi. 
Propunerea legislativă a fost avizată favorabil cu majoritate de voturi 

pentru, un vot împotrivă (domnul deputat Alexandru Mocanu) şi o abţinere 
(doamna deputat Ionela Pop Bruchental). 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor  a fost dezbătută şi 
la propunerea domnului deputat Alexandru Mocanu a fost avizată 
nefavorabil cu majoritate de voturi pentru, un vot împotrivă şi o abţinere. 

Dezbaterea iniţiativelor cu care comisia a fost sesizată pe fond a fost 
amânată. 

Referitor la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice domnul deputat 
Ioan Cindrea a solicitat punctul de vedere al Guvernului în legătură cu 
amendarea prevederilor art. 25 alin (5) lit. b) şi c) în sensul diferenţierii 
contribuţiei lunare de întreţinere plătite de susţinătorii legali ai persoanelor 
vârstnice îngrijite în cămine în funcţie de venituri. 
 La finalul dezbaterilor domnul preşedinte Stelian Duţu a informat 
membrii comisiei în legătură cu organizarea unui eveniment de lansare al 
iniţiativei Consiliului Copiilor “Spune!”, în parteneriat de către Parlament şi 
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, în ziua de 1 
iunie 2006, ora 13. La dezbatere vor participa 30 de copii şi 20 de 
parlamentari fiind o manifestare televizată de către TVR, urmată de o 
conferinţă de presă. 
 Din partea comisiei pentru muncă şi protecţie socială vor participa 
următorii domni deputaţi: Stelian Duţu, Gabriela Nedelcu, Dan Mocănescu, 
Adrian Miuţescu, Valentin Adrian Iliescu şi Kerekes Karoly. 
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Din numărul total al membrilor comisiei (18), în ziua de 23.05.2006 a 
absentat d-l deputat Voicu Mihai Alexandru (grup parlamentar PNL) – 
ministru delegat, în locul domniei sale participând domnul deputat Horaţiu 
Buzatu, şi domnul deputat Adrian Miuţescu, grup parlamentar PNL, 
delegaţie. 

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

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. 
 
 În ziua de 24 mai 2006, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi-a 
desfăşurat lucrările între orele 9 – 13 având următoarea ordine de zi: 
 Avize 
1. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.109/3 mai 2005 privind 
instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor 
interpreţi sau executanţi din România – P.L.X 370/2006 
2. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.1/2005 
privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei – P.L.X 369/2006 
3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 
privind statutul funcţionarului public – P.L.X 358/2006 
4. Proiect de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei 
Locale – P.L.X 431/2006 
Fond 
5. Proiect de Lege privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului de 
probaţiune – P.L.X 307/2006 
6. Proiect de Lege privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap – P.L.X 193/2006  
  

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

 
La dezbateri au participat ca invitaţi: 

1. D-l Dan Stoica – Secretar de Stat – Ministerul Justiţiei; 
2. D-l Ioan Duşnescu – director – Ministerul Justiţiei. 
3. D-l Bogdan Lehel – vicepreşedinte – Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap. 

Dezbaterea pe articole a proiectului de Lege privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap a fost amânată la solicitarea 
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domnului Bogdan Lehel – vicepreşedintele Autorităţii Naţionale pentru 
Persoanele cu Handicap, în vederea studierii amendamentelor primite la 
comisie. 
 Propunerile legislative înscrise la punctele 1 şi 2 pe ordinea de zi au 
fost dezbătute şi avizate nefavorabil ţinând seamă de punctul de vedere 
negativ al Guvernului cu 6 voturi pentru şi 5 împotrivă, respectiv 8 voturi 
pentru, un vot împotrivă şi o abţinere. 

Iniţiativele legislative înscrise la punctele 3 şi 4 pe ordinea de zi au 
fost amânate pentru a fi invitaţi iniţiatorii acestora. 
 Proiectul de Lege privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului 
de probaţiune a fost dezbătut în prezenţa reprezentanţilor Ministerului de 
Justiţie. 

Domnul Dan Stoica – Secretar de Stat în cadrul Ministerul Justiţiei a 
prezentat principalele argumente care au stat la baza elaborării proiectului de 
lege. Domnia sa a arătat că activităţile pe care un consilier de probaţiune le 
desfăşoară au ca finalitate creşterea siguranţei publice prin supravegherea 
persoanelor care au săvârşit fapte penale şi au fost menţinute de instanţele de 
judecată în stare de libertate, dar cu obligarea acestora de a respecta anumite 
măsuri şi obligaţii. 

La data de 1 mai 2004 erau angajaţi în sistem 161 de consilieri de 
probaţiune, iar rata demisiilor din sistem era de peste 10% pe an. La aceste 
demisii se adaugă peste 20 de cereri de transfer primite la Ministerul 
Justiţiei, întrucât consilierii de probaţiune nu sunt în măsură să poată acoperi 
costurile de chirie în oraşele în care îşi desfăşoară activitatea. Chiar dacă s-ar 
asigura o suplimentare de posturi de la bugetul de stat, potrivit statutului 
actual, aceste posturi nu ar putea fi ocupate de un personal stabil şi motivat 
deoarece salariul mediu acordat la ora actuală unui consilier de probaţiune 
este de 500 lei. 

În cadrul dezbaterilor generale domnul deputat Daniel Buda a atras 
atenţia că în urma adoptării Legii nr. 123/2006 privind statutul personalului 
din serviciile de probaţiune, s-a shimbat terminologia folosită pentru această 
categorie de personal şi trebuie corelete cele două acte normative. 

Domnul deputat Pavel Todoran consideră că schimbarea este de fond 
şi nu numai din punct de vedere terminologic, deoarece conduce la o 
extensie a categoriilor de personal la care se referă. 

Domnul Secretar de Stat a arătat însă că nu poate fi vorba de o lărgire 
a categoriilor de salariaţi cărora li se aplică legea întrucât funcţiile sunt 
cuprinse strict în anexă. 

La dezbaterea pe articole au fost amendate: titlul legii, articolul 1 
alineatele (1), (2) şi (3) şi articolul 2. 

Amendamentele au fost formulate de domnul deputat Daniel Buda şi 
acceptate cu unanimitate de voturi. 
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Dezbaterile vor continua în şedinţa următoare începând cu articolul 4, 
în prezenţa reprezentanţilor Ministerului Finanţelor Publice. 

În ziua de 24.05.2006, din numărul total al membrilor comisiei (18), a 
absentat d-l deputat Voicu Mihai Alexandru (grup parlamentar PNL) – 
ministru delegat. 

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

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. 

 
În ziua de 25 mai 2006, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi-a 

desfăşurat lucrările între orele 9 – 12, şi au fost studiate individual 
amendamentele depuse la comisie cu privire la Proiectul de Lege privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – P.L.X 
193/2006. 

În ziua de 25.05.2006, din numărul total al membrilor comisiei (18), a 
absentat d-l deputat Voicu Mihai Alexandru (grup parlamentar PNL) – 
ministru delegat. 

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

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. 

 
 
 

  Preşedinte,     Secretar,   
         Stelian DUŢU     Karoly KEREKES 
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