
Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 

 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de  2 şi 3 octombrie 2006 
 

 

În ziua de 2 octombrie 2006, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 14-18, având următoarea ordine de 
zi: 
1. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.317/2004 privind 

Consiliul Superior al Magistraturii – Pl.x nr.683/2006 
2. Propunere legislativă pentru modificarea Decretului-Lege 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 - Pl-x 
nr.631/2006 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.7 din OUG 
nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite 
din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat - Pl-x 550/2006 

4. Proiect de Lege privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea 
familiei - Pl-x 543/2006 

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2006 
privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale 
funcţionarilor publici pentru anul 2006 - Pl-X308/2006 

6. Proiectul Legii Coş-Bebe privind acordarea de trusouri pentru nou-
născuţi - Pl-x 256/2006 

7. Propunere legislativă privind stimularea şi protecţia elevilor şi 
studenţilor salariaţi - Pl.x 644/2006 

8. Proiect de Lege pentru ratificarea Convenţiei Naţiunilor Unite cu 
privire la imunităţile de jurisdicţie ale Statelor şi ale bunurilor 
acestora, adoptată la 2 decembrie 2004 la New York, semnată de 
România la New York, la 15 septembrie 2005 - Pl-x nr.699/2006. 
 
Lucrările şedinţei au fost conduse de d-l deputat Stelian Duţu, 

preşedintele comisiei. 
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Referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii 
nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, domnul preşedinte 
Stelian Duţu, arătând că atât avizul Consiliului Legislativ cât şi punctul de 
vedere al Guvernului sunt negative, propune avizarea nefavorabilă a 
propunerii legislative. 

Supusă la vot, propunerea legislativă a fost avizată nefavorabil, cu 12 
voturi pentru şi 1 vot împotrivă. 

 
Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei Naţiunilor Unite cu 

privire la imunităţile de jurisdicţie ale Statelor şi ale bunurilor acestora, 
adoptată la 2 decembrie 2004 la New York, semnată de România la New 
York la 15 septembrie 2005, a fost dezbătut şi avizat favorabil, cu 
unanimitate de voturi. 
 Celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi au fost amânate pentru 
şedinţa următoare. 

 
Din numărul total al membrilor comisiei (19), în ziua de 2 octombrie 

2006 au absentat d-l deputat Voicu Mihai Alexandru (grup parlamentar PNL 
– ministru delegat) şi d-l deputat Mircea Coşea (grup parlamentar PNL – 
delegaţie). 

În locul d-lui deputat Gheorghe Barbu (grup parlamentar PD – 
ministru) a participat 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, Pavel Todoran - secretar, 
Karoly Kerekes - secretar, Ionela Pop Bruchental, Filonaş Chiş, Ioan 
Cindrea, Alexandru Mănăstireanu, Irinel Ioan Stativă, Iuliu Furo, Valentin 
Iliescu, Dan Mocănescu, Gabriela Nedelcu, Adina Vălean, Adrian Miuţescu, 
Alexandru Mocanu. 

 
În ziua de 3 octombrie 2006, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 9,30 - 14, având pe ordinea de zi 
proiectele amânate din ziua precedentă. 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  
1. D-l Mihai Şeitan – Preşedinte Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi 

de Asigurări Sociale; 
2. D-na Ioana Tudorache – director, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale 

şi Familiei; 
3. D-na Georgeta Bratu – director, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi 

Familiei; 
4. D-l Ion Gibescu - şef serviciu, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi 

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

6. D-na Veronica Dobre – consilier, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale 
şi Familiei; 

7. D-l Jozsef Birtalan – Preşedinte Agenţia Naţională a Funcţionarilor 
Publici. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea Decretului-Lege 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 are ca obiect de 
reglementare modificarea şi completarea Decretului-Lege 118/1990 în sensul 
majorării cuantumului indemnizaţiei şi extinderii ariei beneficiarilor. 

Doamna director Georgeta Bratu a arătat că majorarea cuantumurilor 
indemnizaţiilor, atât pentru titularii drepturilor stabilite prin Decretul-Lege 
nr.118/1990, cât şi pentru urmaşii acestora, reprezintă un efort financiar care 
nu poate fi susţinut întrucât în bugetul pe anul 2006 nu sunt prevăzute sume 
cu această destinaţie. De asemenea, iniţiatorii nu au identificat sursele 
financiare acordării sprijinului propus, încălcându-se astfel atât dispoziţiile 
art.138 alin.(5) din Constituţia României, cât şi cele ale art.15 alin.(1) din 
Legea nr.500/2002 privind finanţele publice. 

Supusă la vot, propunerea legislativă a fost respinsă, cu 12 voturi 
pentru, un vot împotrivă şi 4 abţineri. 
 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.7 din 
O.U.G. nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, 
provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat a fost dezbătută în 
prezenţa domnului Mihai Şeitan, Preşedintele Casei Naţionale de Pensii şi 
Alte Drepturi de Asigurări Sociale, care a arătat că Guvernul nu susţine 
adoptarea acestei iniţiative legislative întrucât, în situaţia în care s-ar 
modifica prevederile actuale referitoare la determinarea punctajului mediu 
anual pentru cei care au desfăşurat activităţi în grupa I de muncă anterior 
datei de 01.04.2001, mai mari sau egale de 20 de ani (în sensul împărţirii 
punctajului realizat la 20 de ani), se generează următoarele inechităţi: 

- între femeile şi bărbaţii care au lucrat în grupa I de muncă 
- între persoanele care au lucrat în grupa I de muncă şi cele care au 

lucrat în grupa a II-a de muncă. 
De asemenea, domnia sa a apreciat că eforturile financiare necesare ar 

fi greu de suportat, cu atât mai mult cu cât operaţiunea de recalculare 
continuă pe o perioadă de încă 3 ani, perioadă în care beneficiarii pot 
prezenta dovezi referitoare la stagii de cotizare, salarii, sporuri, etc. 
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Supusă la vot, propunerea legislativă a fost respinsă cu 12 voturi 
pentru şi 4 abţineri. 
 

Referitor la proiectul de Lege privind acordarea unui sprijin financiar 
la constituirea familiei, d-l preşedinte menţionează că a fost retrimis comisiei 
în vederea reexaminării. 

S-a pus în discuţie stabilirea unui plafon al veniturilor realizate de 
tinerii căsătoriţi în luna anterioară celei în care are loc căsătoria, amendament 
formulat de domnul deputat Ioan Cindrea. 

Domnul Preşedinte Mihai Şeitan a apreciat că nu este oportună 
introducerea unui astfel de plafon deoarece conduce la discriminări şi ar fi 
foarte greu de stabilit cuantumul veniturilor realizate într-o anumită lună şi 
prin urmare nu susţine introducerea acestui amendament. 

În urma reexaminării, propunerea legislativă a fost aprobată în forma 
prezentată cu un amendament respins, raportul suplimentar fiind de 
menţinere a soluţiei adoptată iniţial de comisie. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2006 

privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale 
funcţionarilor publici pentru anul 2006 a fost retrimis Comisiei pentru muncă 
şi protecţie socială şi Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic, pentru reexaminare. 

Domnul Jozsef Birtalan, Preşedintele Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici a prezentat o serie de amendamente care corelează 
prevederile ordonanţei cu Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor 
publici, aşa cum a fost modificată şi completată prin Legea nr.251/2006. 
Amendamentele au fost acceptate cu unanimitate de voturi şi vor fi redate în 
raportul de înlocuire al celor două comisii.  

 
Proiectul Legii Coş-Bebe privind acordarea de trusouri pentru nou-

născuţi a suscitat vii dezbateri. 
Doamna deputat Roberta Anastase, în calitate de iniţiator, a reiterat 

argumentele care au stat la baza elaborării propunerii legislative arătând că 
prin această lege se doreşte atât acordarea unui sprijin familiilor sau mamelor 
la naşterea unui copil, cât şi responsabilizarea tinerelor mame de a se ataşa 
de copii şi de a evita abandonul acestora în maternitate. 

Domnul deputat Adrian Miuţescu, arătând că această propunere poate 
veni în completarea proiectului de Lege privind acordarea unui sprijin 
financiar la constituirea familiei, subliniază faptul că nu pot fi trecute cu 
vederea unele imperfecţiuni ale iniţiativei legislative şi este de părere că ar 
putea fi adoptată în urma amendării sale. 
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Domnul Preşedinte Mihai Şeitan apreciază că propunerea legislativă 
nu rezolvă problema natalităţii, fondul problemei fiind mult mai grav. 
Această problemă ar trebui rezolvată întru-un context mai larg care să 
privească inclusiv problema creării de noi locuri de muncă, în vederea 
creşterii nivelului de trai. 

La dezbaterea pe articole domnii deputaţi Adrian Miuţescu şi Kerekes 
Karoly au formulat un amendament asupra titlului propunerii în sensul 
eliminării sintagmei “coş-bebe”. 

Amendamentul a fost respins înregistrându-se 3 voturi pentru, 5 voturi 
împotrivă şi 3 abţineri. 

La articolele 1 şi 2 domnul deputat Kerekes Karoly a formulat 
amendamente în sensul eliminării unei discriminări create faţă de copii care 
se nasc în alt loc decât într-o maternitate. Amendamentul a fost acceptat cu 
unanimitate de voturi. 
 Pentru lămurirea unor aspecte legate de alocarea fondurilor necesare 
precum şi referitor la comisia ce urmează a fi constituită la nivel local pentru 
aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei legi, dezbaterea a fost 
amânată pentru şedinţa următoare. 

 
Dezbaterea asupra propunerii legislative privind stimularea şi protecţia 

elevilor şi studenţilor salariaţi a fost amânată. 
 
Din numărul total al membrilor comisiei (19), în ziua de 3 octombrie 

au absentat d-l deputat Voicu Mihai Alexandru (grup parlamentar PNL – 
ministru delegat) şi d-l deputat Mircea Coşea (grup parlamentar PNL – 
delegaţie). 

În locul d-lui deputat Gheorghe Barbu (grup parlamentar PD – 
ministru) a participat 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, Pavel Todoran - secretar, 
Karoly Kerekes - secretar, Ionela Pop Bruchental, Filonaş Chiş, Ioan 
Cindrea, Alexandru Mănăstireanu, Irinel Ioan Stativă, Iuliu Furo, Valentin 
Iliescu, Dan Mocănescu, Gabriela Nedelcu, Adina Vălean, Adrian Miuţescu, 
Alexandru Mocanu. 

 
 
 

  Preşedinte,     Secretar, 
  Stelian DUŢU      Karoly KEREKES 
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