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Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
 

 
 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţelor comisiei din zilele de 1 şi 2 noiembrie 2005 

 
 

 

 În ziua de 1 noiembrie 2005 la lucrările comisiei sunt prezenţi 17 
deputaţi, lipsind d-l Gheorghe Barbu – ministrul muncii, solidarităţii sociale 
şi familiei (în locul domniei sale participă d-l deputat Liviu Miroşeanu, 
conform prevederilor art.48 alin.(4) din Regulamentul Camerei Deputaţilor),  
d-l deputat Voicu Mihai Alexandru şi d-na deputat Adina Vălean. 

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

Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 
Fond 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.130/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr.203/1999 privind 
permisele de muncă – PL-X 487/2005 

2. 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 a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri – 
PL-x 494/2005 

 
 Avizare  
3. Propunere legislativă privind instituţia administratorului local  – PL-x 

449/2005 
4. Propunere legislativă „Legea Curţii de Conturi” – PL-x 378/2005 

 
La dezbateri participă ca invitaţi:  

1. D-na Daniela Andreescu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, 
Solidarităţii Sociale şi Familiei; 

2. D-na Emilia Chioreanu – şef serviciu, Oficiul pentru Migraţia Forţei de 
Muncă; 
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3. D-na Georgeta Bratu – director, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei; 

4. D-l Mircea Duşa – deputat; 
5. D-l Ioan Călin – deputat. 
 
 Proiectul de Lege înscris la punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat 
membrilor comisiei de doamna Daniela Andreescu, Secretar de Stat în cadrul 
Ministerului Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei. Domnia sa arată 
necesitatea modificării şi completării legislaţiei privind permisele de muncă 
în vederea corelării acesteia cu prevederile cadrului normativ privind regimul 
străinilor în România. Modificarea actului normativ este motivată de 
necesitatea fluidizării procedurii de aprobare a şederii cetăţenilor străini în 
vederea desfăşurării unei activităţi lucrative. Lipsa unei evidenţe complete a 
numărului de cetăţeni străini care lucrează în România, coroborată cu faptul 
că în prezent se deţin date legate doar de titularii de permise de muncă şi nu 
în legătură şi cu celelalte categorii de străini, a impus modificarea legii. 
 Proiectul de act normativ introduce mai multe tipuri de permise de 
muncă, corespunzător tipului de muncă desfăşurat de către străini pe 
teritoriul României (permis de muncă pentru lucrătorii permanenţi, detaşaţi, 
sezonieri) cu stabilirea clară a procedurii aferente, având în vedere faptul că 
între România şi alte state se derulează acorduri bilaterale care prevăd 
existenţa acestor tipuri de contracte, ce nu se regăseau până în prezent în 
legislaţia ţării noastre. 
 În urma analizării lui, proiectul de Lege a fost adoptat cu unanimitate 
de voturi în forma prezentată. Un amendament formulat de domnul deputat 
Ion Giurescu a fost respins cu 1 vot pentru, 6 voturi împotrivă şi 3 abţineri. 
 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 a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, a fost 
prezentată de domnul deputat Ioan Munteanu în calitate de iniţiator, acesta 
arătând că a dorit completarea articolului 2 din Decretul-Lege nr.118/1990 
prin introducerea în categoria beneficiarilor şi a urmaşilor, rude de gradul I. 
 Doamna director Georgeta Bratu arată că Guvernul nu susţine această 
iniţiativă întrucât s-ar crea o discriminare faţă de alţi urmaşi rude de gradul I 
din celelalte legi cu caracter reparatoriu. În plus se subliniază faptul că 
aplicarea prevederilor în vigoare implică, la nivelul lunii iunie, o cheltuială 
de 85 miliarde lunar. 
 Domnii deputaţi Ioan Cindrea, Ion Giurescu şi Filonaş Chiş susţin 
iniţiativa arătând că prin aceasta se aduce o reparaţie urmaşilor rude de 
gradul I care au suferit şi ei rigorile persecuţiei politice. 
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 Domnul deputat Valentin Adrian Iliescu propune amânarea dezbaterii 
întrucât iniţiativa nu conţine fişa financiară şi nu se pot estima influenţele 
asupra bugetului de stat fără a se cunoaşte exact numărul de beneficiari. 
 Pentru amânare s-au exprimat 5 voturi pentru, iar pentru dezbatere 6 
voturi pentru. În cursul dezbaterilor, iniţiatorul a fost de acord cu 
reformularea textului propus iniţial, amendamentele fiind preluate de domnul 
deputat Ion Giurescu. Proiectul a fost adoptat în forma propusă în raport cu 6 
voturi pentru şi 4 împotrivă. 
 
 În ziua de 2 noiembrie 2005 la lucrările comisiei sunt prezenţi 18 
deputaţi, lipsind d-l Gheorghe Barbu – ministrul muncii, solidarităţii sociale 
şi familiei (în locul domniei sale participând d-l deputat Alexandru Mocanu, 
conform prevederilor art.48 alin.(4) din Regulamentul Camerei Deputaţilor) 
şi dl deputat Voicu Mihai Alexandru. 

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

S-au continuat dezbaterile cu proiectele de lege aflate pe ordinea de zi 
din data de 1 noiembrie. 

Propunerea legislativă privind instituţia administratorului local a fost 
prezentată de domnii deputaţi Mircea Duşa şi Ioan Călin, care au arătat că 
prin această propunere se intenţionează instituirea funcţiei de administrator 
local similară funcţiei de city-manager, existentă în multe state dezvoltate. 

Atragerea de fonduri, realizarea de lucrări în domeniul edilitar impun 
o pregătire managerială deosebită pe care mulţi primari nu o posedă întrucât 
au fost aleşi pe criterii exclusiv politice. 

În urma analizării proiectului, comisia a hotărât avizarea favorabilă a 
acestuia cu unanimitate de voturi. 
 

Propunerea legislativă „Legea Curţii de Conturi” nu a mai fost 
dezbătută întrucât raportul comisiei sesizate pe fond a fost depus şi se află 
deja pe ordinea de zi a Plenului Camerei Deputaţilor. 
 
 
 
  Preşedinte,     Secretar, 

  Stelian DUŢU      Karoly KEREKES  

         


