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PROCES  VERBAL 
al şedinţei comisiei din ziua de 29 noiembrie 2006 

 
 

În ziua de 29 noiembrie 2006 la lucrările comisiei sunt prezenţi 15 
deputaţi, lipsind: d-l deputat Voicu Mihai Alexandru (grup parlamentar 
PNL) – ministru delegat, d-l deputat Mircea Coşea (grup parlamentar PNL) – 
delegaţie, d-l deputat Irinel Ioan Stativă (grup parlamentar PSD) – delegaţie 
şi d-na deputat Adina Ioana Vălean (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, Pavel Todoran - secretar, 
Karoly Kerekes - secretar, Ionela Pop Bruchental, Filonaş Chiş, Ioan 
Cindrea, Alexandru Vladimir Mănăstireanu, Iuliu Furo, Valentin Iliescu, 
Dan Constantin Mocănescu-Coloros, Gabriela Nedelcu, Gheorghe Adrian 
Miuţescu şi Alexandru Mocanu. 
 

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

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

Avize  
1. PLx 903/2006 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de 

Împrumut între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare, destinat finanţării proiectului privind incluziunea socială, 
semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006 

 
Fond  
2. Plx 812/2006 - Propunere legislativă pentru modificarea art.4 al 

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 
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3. Plx 811/2006 - 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 celor deportate în străinătate ori constituite în 
prizonieri 

4. Plx 810/2006 - Propunere legislativă pentru modificarea art.14 din Legea 
nr.44/1994 privind veteranii de război precum şi unele drepturi ale 
invalizilor şi văduvelor de război  

5. Plx 808/2006 - Propunere legislativă pentru modificarea art.80 alineatul 
(3) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi 
de asigurări sociale cu modificările şi completările ulterioare 

6. Plx 807/2006 - Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea 
creşterii copilului  

7. Plx 797/2006 - Propunere legislativă pentru abrogarea lit.b) a alin.(1) al 
art.92 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte 
drepturi de asigurări sociale  

8. Plx 796/2006 - Propunere legislativă pentru modificarea articolului 79 
alin.(2) din Legea nr.76/16.01.2002 privind sistemul asigurărilor pentru 
şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată 
prin: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr.124 din 2 octombrie 2002; 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr.147 din 31 octombrie 2002; LEGEA 
nr.4 din 09 ianuarie 2003; LEGEA nr.232din 31 mai 2003; LEGEA 
nr.519 din 03 decembrie 2003; LEGEA nr.107 din 07 aprilie 2004; 
LEGEA nr.512 din 22 noiembrie 2004; LEGEA nr.580 din 14 decembrie 
2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr.144 din 18 octombrie 2005 

9. PLx 826/2006 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.69/2006 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 
sociale  

10. PLx 862/2006 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.56/2006 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar 
din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă 
naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil 
din aceste instituţii 

 
La dezbateri participă ca invitaţi:  

1. D-l Mihai Şeitan - Preşedintele Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi 
de Asigurări Sociale 

2. D-na Georgeta Bratu – director, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei  
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3. D-l Ion Dumitreasa – consilier, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei  

4. D-na Veronica Dobre – director, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale 
şi Familiei  

5. D-l Eugen Preda – director general, Agenţia Naţională pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă 

6. D-na Cecilia Sebe – consilier, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei 

7. D-na Maria Popescu – consilier, Ministerul Finanţelor Publice 
8. D-l g-ral Munteanu Tudor – şef departament, Ministerul Apărării 
9. D-l mr. Paul Nenciu – consilier juridic principal, Ministerul Apărării 
10. D-na Mariana Minea – consilier juridic, Ministerul Apărării  
11. D-l col. Florin Vasile – expert financiar, Ministerul Apărării  
 

Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de Împrumut între 
România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat 
finanţării proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucureşti la 4 
iulie 2006 a fost prezentat membrilor comisiei de către domnul preşedinte 
Stelian Duţu, care a arătat că avizul comisiei urmează să fie trimis Comisiei 
pentru buget finanţe şi bănci. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma prezentată. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea art.4 al 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 Kerekes Karoly, în calitate de iniţiator. 
Domnia sa a arătat că la articolul 4 din Decretul–Lege, care reglementează 
dreptul la o indemnizaţie şi pentru soţul supravieţuitor al persoanei 
persecutate, sunt prevăzute, cu excepţia soţului supravieţuitor al persoanei 
care a avut domiciliul obligatoriu, toate celelalte categorii. Această omisiune 
nu are nici o justificare şi constituie o inechitate pe care persoanele vizate o 
contestă pe bună dreptate şi care trebuie să fie eliminată. 

D-l Mihai Şeitan, Preşedintele Casei Naţionale de Pensii şi Alte 
Drepturi de Asigurări Sociale a arătat că Guvernul nu susţine adoptarea unei 
astfel de iniţiative legislative în raport cu reglementările din cuprinsul 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.214/1999, cu modificările şi 
completările ulterioare. Domnia sa a arătat că în sensul dat de legiuitor, prin 
măsuri administrative abuzive se înţelege orice măsuri luate de organele 
fostei miliţii sau securităţi ori de alte organe, în baze cărora s-au dispus 
diferite măsuri privative de libertate printre care şi aceea de stabilire de 
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domiciliu obligatoriu. Conform art.5 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.214/1999, cererea de recunoaştere a calităţii de luptător în 
rezistenţa anticomunistă poate fi introdusă, după decesul persoanei 
condamnate sau supuse unei măsuri administrative abuzive, de soţul sau de 
rudele până la gradul al patrulea inclusiv. 

Domnul deputat Kerekes Karoly, considerând că acest act normativ nu 
este în măsură să rezolve situaţia juridică cuprinsă în iniţiativa legislativă 
aflată în dezbatere, a solicitat membrilor comisiei să fie aprobată aşa cum a 
fost formulată ori să se găsească o formulă care să soluţioneze cu claritate 
situaţia acestei categorii sociale. 

La propunerea domnului preşedinte Stelian Duţu dezbaterile asupra 
acestei iniţiative legislative au fost amânate pentru şedinţa următoare, în 
vederea clarificării soluţiei juridice pentru care se va opta. 

 
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 celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri având ca 
obiect de reglementare modificarea acestuia în sensul extinderii perioadei de 
persecuţie până la data de 6 martie 1953 şi acordarea indemnizaţiilor pentru 
potenţialii beneficiari începând de la data de 1 ianuarie 2006, a fost respinsă 
înregistrându-se 6 voturi pentru, 5 voturi împotrivă şi o abţinere.  

Doamna director Georgeta Bratu a arătat că, în conformitate cu 
Decizia Curţii Constituţionale nr.303/10 iulie 2003, statului român nu-i 
revine nici o obligaţie faţă de cetăţenii asupra cărora au fost exercitate măsuri 
politice sau dispoziţii abuzive ale autorităţilor altor state, în afara teritoriului 
său; 

În textul actual al Decretului-Lege nr.118/1990 se prevede expres că 
beneficiază de drepturile prevăzute în actul normativ menţionat persoanele 
deportate în străinătate după 23 august 1944, exprimare din care rezultă 
includerea perioadei 6 martie 1945 – 6 martie 1953. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea art.14 din Legea nr.44/1994 

privind veteranii de război precum şi unele drepturi ale invalizilor şi 
văduvelor de război având ca obiect de reglementare modificarea art.14 din 
Legea nr.44/1994 în sensul majorării rentei lunare pentru veteranii de război 
cărora le-a fost conferită medalia Crucea comemorativă a celui de-al doilea 
război mondial 1941-1945, la 50% din solda de grad a unui sublocotenent, 
faţă de 25% cât este în prezent, a fost respinsă întrucât nu sunt precizate 
sursele acoperirii sporului de cheltuieli ale bugetului de stat pe care le 
generează aplicarea prevederilor propunerii legislative, aşa cum se 
precizează în art.15 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu 
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modificările ulterioare, iar Legea bugetului de stat pe anul 2007 a fost 
fundamentată pe baza legislaţiei în vigoare la momentul elaborării acesteia 
şi, în consecinţă, nu cuprinde fonduri pentru asigurarea plăţii drepturilor 
reglementate prin această propunere legislativă.  

 
Propunerea legislativă pentru modificarea art.80 alineatul (3) din 

Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 
asigurări sociale cu modificările şi completările ulterioare reglementează 
stabilirea unui cuantum minim de 50 euro, începând cu data de 1 ianuarie 
2007, pentru pensia pentru limită de vârstă şi stagiu complet de cotizare. 

D-l Mihai Şeitan, Preşedintele Casei Naţionale de Pensii şi Alte 
Drepturi de Asigurări Sociale, a arătat că stabilirea unei pensii minime pentru 
limită de vârstă şi stagiu complet de cotizare ar încălca principiile egalităţii, 
contributivităţii şi obligativităţii, principii care stau la baza sistemului public 
de pensii instituit prin Legea nr.19/2000. De asemenea, domnia sa a 
menţionat că reglementarea unui cuantum minim al acestei categorii de 
pensii ar crea discriminări între beneficiarii sistemului public de pensii, astfel 
încât persoane care au contribuit în mod diferit să beneficieze de acelaşi 
cuantum al pensiei. 

Supusă la vot, iniţiativa legislativă a fost respinsă cu 14 voturi pentru 
şi o abţinere. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii 
copilului, care prevede majorarea concediului pentru creşterea copilului până 
la împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani, iar în cazul copilului cu 
handicap, până la împlinirea vârstei de 5 ani, a fost respinsă cu 14 voturi 
pentru şi o abţinere.  

D-l preşedinte Mihai Şeitan a arătat că pentru părinţi, o perioadă mai 
mare de doi ani de absenţă din activitatea profesională poate conduce la 
deprofesionalizare şi pierderea abilităţilor necesare la locul de muncă, iar 
majorarea perioadelor de acordare a indemnizaţiei, precum şi a cuantumului 
indemnizaţiei şi a stimulentului acordate pentru creşterea copilului nu pot fi 
susţinute din punct de vedere financiar în contextul în care au fost extinse 
deja categoriile de beneficiari pentru care se acordă aceste drepturi. 

 
Dezbaterea asupra propunerii legislative pentru abrogarea lit.b) a 

alin.(1) al art.92 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi 
alte drepturi de asigurări sociale a fost amânată, la solicitarea domnului 
Mihai Şeitan. Solicitarea a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 
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De asemenea a fost amânată şi dezbaterea asupra propunerii legislative 
pentru modificarea articolului 79 alin.(2) din Legea nr.76/16.01.2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, 
modificată şi completată prin: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr.124 din 2 
octombrie 2002; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr.147 din 31 octombrie 
2002; LEGEA nr.4 din 09 ianuarie 2003; LEGEA nr.232din 31 mai 2003; 
LEGEA nr.519 din 03 decembrie 2003; LEGEA nr.107 din 07 aprilie 2004; 
LEGEA nr.512 din 22 noiembrie 2004; LEGEA nr.580 din 14 decembrie 
2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr.144 din 18 octombrie 2005. 
 

În continuare, s-a trecut la dezbaterea asupra proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2006 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de 
pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.  
 D-l Mihai Şeitan, Preşedintele Casei Naţionale de Pensii şi Alte 
Drepturi de Asigurări Sociale, a făcut o prezentare generală a proiectului de 
lege, arătând că adoptarea acestuia este necesară în scopul respectării 
obligaţiilor asumate în calitate de viitor stat membru al Uniunii Europene. De 
asemenea, domnia sa a arătat că prin acest act normativ se instituie 
posibilitatea de plată a pensiilor prin conturi curente sau prin conturi de card 
deschise şi la alte bănci agreate de pensionari, în afară de Banc Post sau 
CEC; transferul pensiilor în alte ţări; numirea conducătorului Casei 
Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale de către Primul- 
ministru, la propunerea ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi 
îndeplinirea de către acesta a funcţiei de preşedinte al Consiliului de 
Administraţie al CNPAS. 

Supus la vot, proiectul de lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.56/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.138/1999 privind 
salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de 
apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea 
unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii a fost dezbătut 
în prezenţa reprezentanţilor Ministerului Apărării Naţionale. 

D-l General Tudor Munteanu a arătat că proiectul de lege are ca obiect 
de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.138/1999 privind 
salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de 
apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea 
unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii, fiind necesară 
corelarea actului normativ de bază, Legea nr.138/1999, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu prevederile unor acte normative ulterioare, 
incidente în domeniul reglementat de aceasta. 
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În cursul dezbaterilor, au fost formulate amendamente, care sunt 
redate în raportul comisiei. 

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

  Preşedinte,     Secretar, 
Stelian DUŢU      Karoly KEREKES 
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