
Parlamentul  României 

Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 

 

PROCES  VERBAL 

al şedinţelor comisiei din zilele de 27, 28 şi 29 martie 2007 

 

 

În ziua de 27 martie 2007 la lucrările comisiei sunt prezenţi 19 

deputaţi. 

Conform prevederilor art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Gheorghe Barbu (grup 

parlamentar PD) – ministru, participă domnul deputat Alexandru Mocanu, în 

locul domnului deputat Mihai Alexandru Voicu (grup parlamentar PNL) – 

ministru delegat participă domnul deputat Horea Dorin Uioreanu, în locul 

domnului deputat Adrian Miuţescu (grup parlamentar PNL) – delegaţie 

participă domnul deputat Ioan Ghişe, iar în locul domnului deputat Mircea 

Coşea (grup parlamentar PNL) – delegaţie participă domnul deputat Mircea 

Valer Puşcă. 

Sunt prezenţi următorii:  

1. Stelian Duţu – preşedinte 

2. Ion Mînzînă – vicepreşedinte  

3. Marian Sârbu – vicepreşedinte  

4. Pavel Todoran – secretar  

5. Kerekes Karoly – secretar  

Membri: 

6. Ionela Pop Bruchental  
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7. Valentin Adrian Iliescu 

8. Samuel Valentin Boşneac 

9.  Iuliu Ioan Furo 

10.  Filonaş Chiş 

11.  Ioan Cindrea 

12.  Alexandru Vladimir Mănăstireanu 

13.  Irinel Ioan Stativă 

14.  Gabriela Nedelcu 

15.  Dan Constantin Mocănescu-Coloros 

16.  Alexandru Mocanu 

17.  Horea Dorin Uioreanu 

18.  Ioan Ghişe 

19.  Mircea Valer Puşcă. 

 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Stelian Duţu, 

preşedintele comisiei. 

Comisia aprobă, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii 

aşezămintelor culturale - PLx 135/2007 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 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 - Plx 855/2006 

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 - Plx 693/2006 
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4. Propunere legislativă privind 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  

- Plx 78/2007 

5. Propunere legislativă pentru instituirea în drepturi a familiilor de 

pensionari beneficiari ai facilităţilor reglementate de OUG nr.71/2004, 

aprobată prin Legea nr.565/2004 - Plx 89/2007 

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale  

- Plx 101/2007 

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.19/2000 

privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare - Plx 92/2007 

8. Propunere legislativă pentru completarea art.77 din Legea nr.19/2000 

privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale  

- Plx 99/2007 

9. Propunere legislativă privind profesiile liberale - Plx 931/2006. 

 

La dezbateri participă ca invitaţi: 

1. Domnul senator Radu Cătălin Mardare – iniţiator  

2. Domnul deputat Adrian Moisoiu – iniţiator 

3. Domnul deputat Nemeth Csaba – iniţiator 

4. Domnul Cătălin Ionel Dănilă – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, 

Solidarităţii Sociale şi Familiei 

5. Doamna Gabriela Mateescu – director, Ministerul Muncii, Solidarităţii 

Sociale şi Familiei 
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6. Domnul Dumitru Călinoiu – director, Ministerul Muncii, Solidarităţii 

Sociale şi Familiei 

7. Doamna Cecilia Sebe – consilier, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale 

şi Familiei 

8. Doamna Luminiţa Giurgiu – expert, Ministerul Apărării 

9. Doamna Aurora Hidec – consilier juridic, Ministerul Apărării 

10. Domnul Ion Bujor – Preşedinte, Sindicatul Independent „AVIAS” – S.C. 

„AEROSTAR” S.A. Bacău, afiliat la  BNS 

11. Domnul Lucian Burcă – Membru, Sindicatul Independent „AVIAS”  

12. Domnul Wilhem Burcă – Membru, Sindicatul Independent „AVIAS”  

13. Doamna Claudia Roşianu – consilier juridic, Ministerul Justiţiei. 

 

Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.118/2006 privind înfiinţarea, 

organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, care a fost 

dezbătut şi avizat favorabil, cu unanimitate de voturi. 

 

Referitor la propunerea legislativă pentru instituirea în drepturi a 

familiilor de pensionari beneficiari ai facilităţilor reglementate de O.U.G. 

nr.71/2004, aprobată prin Legea nr.565/2004, domnul preşedinte Stelian 

Duţu a informat membrii comisiei că în şedinţa trecută aceasta a fost 

amânată pentru a putea participa la dezbateri şi iniţiatorii acestei propuneri 

legislative, care însă nu au putut veni nici la această şedinţă. 

Ţinând seamă de punctul de vedere negativ al Guvernului, domnul 

deputat Alexandru Mocanu propune respingerea iniţiativei legislative 

întrucât obiectul propunerii legislative este reglementat deja în Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.88/2006 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative prin care se acordă drepturi sociale, precum şi unele măsuri în 
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domeniul cheltuielilor de personal. Domnia sa arată că această ordonanţă de 

urgenţă modifică art.4 din O.U.G. nr.71/2004 şi instituie aplicarea lui privind 

compensarea în bani a tichetelor de călătorie pe calea ferată neutilizate de 

către pensionari începând cu anul 2008, întrucât sumele necesare acordării 

acestor drepturi nu au fost prevăzute în bugetele anuale până în prezent, acest 

lucru făcându-se abia din anul 2008. 

Supusă la vot propunerea legislativă a fost respinsă cu unanimitate de 

voturi. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 

sociale, cu modificările şi completările ulterioare a fost dezbătută în prezenţa 

reprezentanţilor Ministerul Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei.  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.19/2000 în sensul stabilirii cuantumului pensiei în 

funcţie de paritatea leu/euro, precum şi majorarea sau dublarea cuantumului 

diverselor categorii de pensii. 

Domnul deputat Alexandru Mocanu propune respingerea iniţiativei 

legislative întrucât încalcă principiile fundamentale ale contributivităţii şi 

egalităţii, statuate de Legea nr.19/2000. Domnia menţionează că actualizarea 

lunară a cuantumului în funcţie de paritate leu/euro este practic greu de 

realizat, deoarece cursul leu/euro fluctuează zilnic, valoarea zilnică de 

schimb conducând inclusiv la diminuarea cuantumului pensiilor, lucru care 

nu poate fi acceptat. 

Domnul Secretar de Stat, Cătălin Ionel Dănilă, arată că prin această 

iniţiativă legislativă se încalcă mecanismul de stabilire a pensiilor 

reglementat de lege, respectiv acela conform căruia cuantumul pensiei 

rezultă din înmulţirea punctajului mediu anual cu valoarea punctului de 
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pensie. Stabilirea aceluiaşi cuantum al pensiei, ţinând seama numai de 

condiţiile de muncă egale şi acelaşi stagiu de cotizare realizat, fără a lua în 

calcul veniturile realizate, pentru care s-a achitat contribuţia de asigurări 

sociale, conduce la introducerea unor noi categorii de persoane defavorizate 

instituind inegalitate de tratament. 

Supusă la vot propunerea legislativă a fost respinsă cu unanimitate de 

voturi. 

 

Propunerea legislativă privind profesiile liberale este prezentată de 

către domnul deputat Ioan Ghişe, în calitate de iniţiator, care şi-a exprimat 

profunda nemulţumire faţă de faptul că în cadrul Comisiei juridice de 

disciplină şi imunităţi, comisie de asemenea sesizată cu dezbaterea pe fond a 

iniţiativei legislative, nu a fost invitat, ba mai mult, s-a decis respingerea 

propunerii legislative fiind “incomodă” pentru majoritatea avocaţilor şi 

notarilor care formează această comisie. Domnia sa arată în continuare că 

trebuie să ne aplecăm cu mai mare atenţie asupra acestui subiect -

profesiunile liberale - şi trebuie luate măsuri pentru eliminarea 

monopolurilor create în aceste domenii la noi în ţară. 

Membrii comisiei au considerat că este necesară o nouă dezbatere, în 

şedinţă comună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, şi au decis, cu 

unanimitate de voturi (19 voturi – un număr de voturi egal cu cel înregistrat 

în Comisia juridică pentru respingerea iniţiativei legislative) organizarea 

unei şedinţe comune pentru dezbaterea pe fond a acestei propuneri 

legislative. 

 

Celelalte proiecte înscrise pe ordinea de zi au fost amânate pentru 

şedinţa următoare. 
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În ziua de 28 martie 2007 la lucrările comisiei sunt prezenţi 17 

deputaţi, lipsind domnul deputat Mircea Coşea (grup parlamentar PNL) – 

delegaţie şi domnul deputat Mihai Voicu (grup parlamentar PNL) – ministru 

delegat. 

În locul domnului deputat Gheorghe Barbu (grup parlamentar PD) – 

ministru, participă domnul deputat Alexandru Mocanu, conform prevederilor 

art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

Sunt prezenţi următorii:  

1. Stelian Duţu – preşedinte 

2. Ion Mînzînă – vicepreşedinte  

3. Marian Sârbu – vicepreşedinte  

4. Pavel Todoran – secretar  

5. Kerekes Karoly – secretar  

Membri: 

6. Ionela Pop Bruchental  

7. Valentin Adrian Iliescu 

8. Gheorghe Adrian Miuţescu  

9. Samuel Valentin Boşneac 

10.  Iuliu Ioan Furo 

11.  Filonaş Chiş 

12.  Ioan Cindrea 

13.  Alexandru Vladimir Mănăstireanu 

14.  Irinel Ioan Stativă 

15.  Gabriela Nedelcu 

16.  Dan Constantin Mocănescu-Coloros 

17.  Alexandru Mocanu. 
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Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Stelian Duţu, 

preşedintele comisiei. 

Pe ordinea de zi se află înscrise proiectele amânate în şedinţa 

anterioară. 

 

Propunerea legislativă pentru completarea art.77 din Legea nr.19/2000 

privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale a fost 

dezbătută în prezenţa reprezentanţilor Sindicatului Independent „AVIAS” – 

S.C. „AEROSTAR” S.A. Bacău, afiliat la  BNS. 

Domnul Ion Bujor, Preşedintele acestui sindicat, a solicitat aprobarea 

propunerii legislative, pentru respectarea principiilor egalităţii şi 

contributivităţii prevăzute la art.2 lit.b) şi e) din lege, respectiv determinarea 

cuantumului pensiei, pentru asiguraţii prevăzuţi la art.42, care au desfăşurat 

activităţi în locuri de muncă în condiţii deosebite încadrate de legea 

anterioară – Legea nr.3/1977 – în grupa a II-a de muncă, să se facă la fel ca 

şi pentru asiguraţii prevăzuţi la art.43 şi 47, şi anume să fie luat în calcul 

stagiul redus de cotizare, similar reducerii vârstei standard de pensionare. 

Domnul Secretar de Stat, Cătălin Ionel Dănilă, a arătat că Guvernul nu 

susţine adoptarea iniţiativei legislative, întrucât dispoziţiile preconizate, prin 

care se propune pentru asiguraţii prevăzuţi la art.42 reducerea stagiilor 

complete de cotizare prevăzute în anexa nr.3 la Legea nr.19/2000 sunt în 

vădită discordanţă cu dispoziţiile art.42, potrivit cărora asiguraţii care au 

realizat stagiul complet de cotizare şi au desfăşurat activitatea total sau 

parţial în condiţii deosebite de muncă au dreptul la pensie pentru limită de 

vârstă cu reducerea vârstelor standard de pensionare conform tabelului nr.1, 

iar vârstele de pensionare reduse nu pot fi mai mici de 50 de ani pentru femei 

şi de 55 de ani pentru bărbaţi. 
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Pe de altă parte, datorită ambiguităţii textului, nu rezultă, din 

conţinutul acestuia cum ar putea să se concretizeze reducerea stagiilor 

complete de cotizare, prevăzute în anexa nr.3, în mod „corespunzător 

reducerilor de vârstă prevăzute în anexa nr.1” la Legea nr 19/2000, chiar 

dacă aceste reduceri de vârstă sunt, în realitate, cele prevăzute în tabelul nr.1 

din cuprinsul art.42. Totuşi, domnia sa a arătat că Ministerul Muncii, 

Solidarităţii Sociale şi Familiei are în lucru un proiect amplu de modificare a 

Legii nr.19/2000 pentru soluţionarea anumitor probleme ivite în aplicarea 

acestei legi şi se are în vedere soluţionarea inclusiv a acestei probleme.  

Domnul deputat Valentin Adrian Iliescu consideră că această 

problemă trebuie soluţionată fără amânare şi arată că este de acord cu 

iniţiatorii propunerii legislative.  

În urma dezbaterilor, propunerea legislativă a fost adoptată cu 

unanimitate de voturi, în forma prezentată, dar corectând din cuprinsul 

alineatului termenul „anexa” cu „tabelul”, pentru o trimitere corectă. 

 Celelalte proiecte înscrise pe ordinea de zi au fost amânate pentru 

şedinţa următoare. 

 

În ziua de 29 martie 2007 la lucrările comisiei sunt prezenţi 17 

deputaţi, lipsind domnul deputat Mircea Coşea (grup parlamentar PNL) – 

delegaţie şi domnul deputat Mihai Voicu (grup parlamentar PNL) – ministru 

delegat. 

În locul domnului deputat Gheorghe Barbu (grup parlamentar PD) – 

ministru, participă domnul deputat Alexandru Mocanu, conform prevederilor 

art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

Sunt prezenţi următorii:  

1. Stelian Duţu – preşedinte 

2. Ion Mînzînă – vicepreşedinte  
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3. Marian Sârbu – vicepreşedinte  

4. Pavel Todoran – secretar  

5. Kerekes Karoly – secretar  

Membri: 

6. Ionela Pop Bruchental  

7. Valentin Adrian Iliescu 

8. Gheorghe Adrian Miuţescu  

9. Samuel Valentin Boşneac 

10.  Iuliu Ioan Furo 

11.  Filonaş Chiş 

12.  Ioan Cindrea 

13.  Alexandru Vladimir Mănăstireanu 

14.  Irinel Ioan Stativă 

15.  Gabriela Nedelcu 

16.  Dan Constantin Mocănescu-Coloros 

17.  Alexandru Mocanu. 

 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Stelian Duţu, 

preşedintele comisiei. 

Pe ordinea de zi se află înscrise proiectele amânate în şedinţa 

anterioară. 

 

Referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

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 (PLx 855/2006) şi la propunerea 

legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoaşterea şi 

acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul 
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Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 (PLx 

693/2006), doamna Aurora Hidec, consilier juridic în cadrul Ministerului 

Apărării a arătat că, aşa cum a fost prezentat în cadrul subcomisiei constituite 

în vederea stabilirii oportunităţii lărgirii categoriilor de beneficiari ai Legii 

nr. 309/2002, punctul de vedere al Ministerului Apărării este de respingere a 

celor două iniţiative legislative, ţinând seamă de faptul că deosebirea 

esenţială dintre persoanele care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei 

Generale a Muncii şi cele care l-au efectuat în Ministerul Forţelor Armate 

este dată de statutul fiecărei categorii şi nu de activitatea în sine, desfăţurată 

în perioada respectivă. Domnia sa a arătat că la Ministerul Apărării s-a 

realizat un documentar referitor la intervenţiile parlamentare asupra Legii nr. 

309/2002, care este pus la dispoziţia membrilor comisiei, şi a cărui concluzie 

foarte clară este că nu se poate extinde sfera beneficiarilor acestei legi. 

Domnul deputat Nemeth Csaba a arătat că, în calitate de autor al 

acestor iniţiative, a participat la dezbaterile subcomisiei constituite în 

vederea stabilirii oportunităţii lărgirii categoriilor de beneficiari ai Legii 

nr.309/2002. Domnia sa a subliniat faptul că, deşi respectă punctul de vedere 

al reprezentanţilor Ministerului Apărării, formulat în cadrul subcomisiei, în 

sensul respingerii propunerilor legislative, totuşi solicită comisiei o amânare 

a votului final asupra acestor iniţiative, în vederea reevaluării lor. 

Propunerea de amânare a fost acceptată, cu unanimitate de voturi. 

 

 

 

Propunerea legislativă privind 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, a fost 
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prezentată de către domnul deputat Mircea Valer Puşcă, în calitate de 

iniţiator. 

Domnia sa a arătat că textul iniţial al Decretului Lege nr. 118/1990 nu 

conţine criterii de identificare necesare şi suficiente pentru stabilirea 

segmentului de beneficiari ai acestei legi, excluzând anumite categorii de 

victime ale dictaturii comuniste şi conducând la un lung şir de litigii cu 

rezolvări contrarii. Pentru lămurirea şi înlăturarea acestor discriminări  

domnul deputat arată că este necesară completarea legii în sensul introducerii 

în rândul beneficiarilor a persoanelor care au executat o pedeapsă privativă 

de libertate în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive pe motive de 

apartenenţă politică, de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de 

religie, de sex, de opinie, de avere sau de origine socială. 

Domnul Secretar de Stat Cătălin Ionel Dănilă arată că Guvernul nu 

susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. Toate situaţiile nominalizate în 

mod expres la art. 1 alin. (1) din Decretul-Lege nr.118/1990 trebuie să fie 

consecinţa unor acţiuni sau inacţiuni caracterizate de politica penală a 

vechiului regim ca fiind „contrarevoluţionare”, ceea ce a determinat în 

majoritatea cazurilor efectuarea unor cercetări penale de către organele 

speciale ale securităţii, judecarea cazurilor de către instanţele militare şi 

executarea pedepselor în penitenciare pentru deţinuţi politici. Măsurile 

abuzive exercitate asupra unor categorii de persoane pe criteriul rasei, 

naţionalităţii, originii etnice, religiei sau limbii fac obiectul Ordonanţei 

Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor 

persecutate de către regimurile instaurate în România cu incepere de la 6 

septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice. Aprobarea unei 

astfel de iniţiative legislative ar presupune modificarea titlului legii. 
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Domnul deputat Alexandru Mocanu se interesează cum vor fi 

identificate aceste persoane îndreptăţite la despăgubiri ca urmare a 

discriminării pe motive de sex sau de religie. 

Domnul deputat Valentin Adrian Iliescu arată că în măsura în care, pe 

fond, ar fi de acord cu tezele iniţiatorilor, ar trebui modificat titlul legii care 

se referă la discriminarea pe motive politice. Domnia sa consideră că nu este 

locul unui asemenea amendament în Decretul-Lege nr. 118/1990. 

Domnul deputat Mocănescu arată că în cadrul subcomisiei s-a studiat 

cadrul istoric al acestui act normativ şi este extrem de greu clarificarea a ceea 

ce s-a disimulat atunci. 

Domnul Secretar de Stat Cătălin Dănilă atrage atenţia că în Decretul-

Lege nr.118/1990 nu se face vorbire de obligaţia de a face dovada 

discriminării cu acte oficiale ci se acceptă proba cu martori, iar introducerea 

unor astfel de criterii în afara titlului legii ar fi de natură să conducă la o 

mare confuzie în aplicarea acestor prevederi. 

Domnul deputat Mircea Valer Puşcă, susţinând în continuare 

adoptarea legii, arată că o soluţie rezonabilă este aceea ca termenul de intrare 

în vigoare a legii să fie ianuarie 2008 în măsura în care există bunăvoinţă în 

adoptarea unei astfel de legi. 

S-a propus respingerea iniţiativei legislative, înregistrându-se 4 voturi 

pentru respingere, 2 voturi împotrivă şi 6 abţineri, iar propunerea de amânare 

a dezbaterilor a fost acceptată cu 7 voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi o 

abţinere. 

 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale a fost 
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dezbătută în prezenţa reprezentanţilor Ministerul Muncii, Solidarităţii 

Sociale şi Familiei.  

Domnul Secretar de Stat, Cătălin Ionel Dănilă, a arătat că, aşa cum a 

susţinut şi în şedinţa anterioară, Guvernul nu susţine adoptarea iniţiativei 

legislative, întrucât completarea a Legii nr. 116/2002 cu două articole noi – 

art. 151 şi art. 152, nu se justifică în condiţiile în care măsurile avute în 

vedere de iniţiatori sunt deja reglementate prin Legea locuinţei nr.114/1996, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care consacră regula 

potrivit căreia persoanelor sau familiilor cărora situaţia economică nu le 

permite accesul la o locuinţă în proprietate sau închirierea unei locuinţe în 

condiţiile pieţei, le pot fi atribuite locuinţe sociale. 

Domnul deputat Adrian Moisoiu, în calitate de iniţiator, mulţumeşte 

pentru invitaţia la dezbateri şi subliniază faptul că prin această iniţiativă 

legislativă doreşte să acorde un sprijin real tinerilor, în special acelora care 

sunt mai predispusi marginalizării sociale, şi anume tinerii care până la 

vârsta de 18 ani se află în diferite centre de plasament sau în servicii publice 

specializate în domeniul protecţiei copilului. Domnia sa arată că prin această 

iniţiativă legislativă propune consacrarea unor norme prin care statul să-şi 

asume responsabilităţi ferme cu privire la aceşti tineri, prin modificarea Legii 

nr. 116/2002. 

Domnul director Dumitru Călinoiu doreşte să amintească faptul că şi 

Guvernul are în lucru un proiect de modificare a legii pentru a face fezabile 

toate capitolele acesteia în vederea utilizării cu maximă eficienţă a fondurilor 

din bugetele locale, precum şi a fondurilor de la bugetul de stat acordate 

pentru accesul la locuinţe şi obiecte de strictă necesitate. 

Domnul deputat Valentin Adrian Iliescu propune ca membrii comisiei 

să acorde un timp de două luni Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
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Familiei, pentru ca, pe propunerea domnului deputat Adrian Moisoiu, să se 

lucreze la modificarea Legii nr. 116/2002 în vederea perfecţionării acesteia.  

Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

 

  Preşedinte,     Secretar, 

Stelian Duţu      Kerekes Karoly 
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