Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 6, 7 şi 8 februarie 2007
În ziua de 6 februarie 2007, Comisia pentru muncă şi protecţie
socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 1400 - 1800, având următoarea
ordine de zi:
AVIZARE
1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.504/2004 privind instituţiile publice de spectacole şi concerte (Plx
922/2006)
FOND
2. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de
muncă (Plx 854/2006)
3. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului
nr.3/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006
personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază
pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului
salarizat potrivit anexelor nr.II şi III la Legea nr.154/1998 privind
sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a
indemnizaţiilor pentru persoanele care ocupă funcţii de demnitate
publică (Plx 892/2006)
1

4. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului
nr.3/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006
personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază
pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului
salarizat potrivit anexelor nr.II şi III la Legea nr.154/1998 privind
sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a
indemnizaţiilor pentru persoanele care ocupă funcţii de demnitate
publică (Plx 893/2006)
5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul
supravieţuitor (Plx 894/2006)
6. Propunere legislativă privind instituirea indemnizaţiei pe viaţă a
cascadorilor români de film istoric şi naţional din patrimoniul Naţional
care au activat în perioada 1960-1989 (Plx 900/2006)
7. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei
de Urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în
vederea creşterii copilului (Plx 946/2006)
8. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii
76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea
ocupării forţei de muncă (Plx 954/2006)
9. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.752/2001 privind
organizarea şi funcţionarea Academiei Române (Plx 926/2006)
10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.189/2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1990
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
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deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu
modificările ulterioare (Plx 924/2006)
11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Decretuluilege

nr.118/1990

republicat

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 925/2006)
12. 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 - raport
suplimentar)
13. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.1 din
Legea nr.147 din 26 iulie 2000 privind reducerile acordate
pensionarilor pentru transportul intern (Plx 760/2006 - raport
suplimentar)
14. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor,
procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei (Plx
520/2006 - raport suplimentar).
Lucrările şedinţei au fost conduse de d-l deputat Stelian Duţu,
preşedintele comisiei.
La dezbateri au participat ca invitaţi:
1. Domnul Romeo Hanganu – deputat, iniţiator
2. Domnul Liviu Câmpanu – deputat, iniţiator
3. Doamna Katalin Kibedi – Secretar de Stat, Ministerul Justiţiei
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4. Domnul Cătălin Dănilă – Secretar de Stat, Ministerul Muncii
Solidarităţii Sociale şi Familiei
5. Doamna Ileana Petre – director, Ministerul Justiţiei
6. Doamna Georgeta Bratu – director, Ministerul Muncii Solidarităţii
Sociale şi Familiei
7. Domnul Ioan Dumitrescu – director, Ministerul Muncii, Solidarităţii
Sociale şi Familiei
8. Doamna Veronica Dobre – director, Agenţia Naţională pentru
ocuparea forţei de muncă
9. Doamna Gabriela Mateescu – şef serviciu, Ministerul Muncii,
Solidarităţii Sociale şi Familiei
10. Doamna Cecilia Sebe – consilier, Ministerul Muncii, Solidarităţii
Sociale şi Familiei.
Dezbaterile au început cu propunerea legislativă pentru modificarea şi
completarea Legii nr.504/2004 privind instituţiile publice de spectacole şi
concerte, aflată la punctul 1 pe ordinea de zi, care a fost dezbătută pe
articole şi avizată favorabil, cu unanimitate de voturi.
Celelalte puncte de pe ordinea de zi au fost amânate pentru şedinţa
următoare, care va avea loc în data de 7 februarie 2007.
Din numărul total al membrilor comisiei (19), în ziua de 6 februarie
2007 au absentat domnul deputat Voicu Mihai Alexandru (grup parlamentar
PNL) – ministru delegat, domnul Coşea Dumitru Gheorghe Mircea (grup
parlamentar PNL) – delegaţie şi domnul Mănăstireanu Alexandru Vladimir
(grup parlamentar PSD) – delegaţie.
În locul domnului deputat Gheorghe Barbu (grup parlamentar PD –
ministru) a participat domnul deputat Alexandru Mocanu, conform
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prevederilor art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat.
Au fost prezenţi următorii:
1. Stelian Duţu – preşedinte
2. Ion Mînzînă – vicepreşedinte
3. Marian Sârbu – vicepreşedinte
4. Pavel Todoran – secretar
5. Karoly Kerekes – 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. Irinel Ioan Stativă
14. Gabriela Nedelcu
15. Dan Constantin Mocănescu-Coloros
16. Alexandru Mocanu.
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În ziua de 7 februarie 2007, Comisia pentru muncă şi protecţie
socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 900 - 1500, continuând dezbaterile
cu ordinea de zi din şedinţa precedentă.
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Stelian Duţu,
preşedintele comisiei.
Dezbaterile au continuat cu iniţiativele legislative înscrise la punctele
3 şi 4 pe ordinea de zi, referitoare la completarea Ordonanţei Guvernului
nr.3/2006, care au fost discutate împreună, în prezenţa reprezentanţilor
Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.
Propunerile legislative au acelaşi obiect de reglementare, şi anume
completarea art.1 din Ordonanţa Guvernului nr.3/2006, cu un alineat nou,
alin.(2), în sensul aplicării majorărilor salariale prevăzute de această
ordonanţă şi salariilor de bază ale personalului contractual din cadrul
Serviciului Român de Informaţii, al Serviciului de Informaţii Externe,
respectiv din cadrul Serviciului de Protecţie şi Pază.
Propunerile legislative au fost respinse cu unanimitate de voturi,
pentru evitarea paralelismului legislativ, întrucât prevederile Ordonanţei
Guvernului nr.3/2006 sunt aplicabile întregului personal bugetar salarizat
potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de
stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul
bugetar, pe cale de consecinţă, inclusiv personalului contractual din cadrul
celor trei servicii, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii
Externe şi Serviciul de Protecţie şi Pază.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor a
fost dezbătută şi respinsă cu 11 voturi pentru şi 2 abţineri, deoarece
prevederile Legii nr.578/2004 urmează să intre în vigoare odată cu exerciţiul
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bugetar al anului 2007, urmând ca prevederile acesteia să fie revizuite
ulterior.
Propunerea legislativă privind instituirea indemnizaţiei pe viaţă a
cascadorilor români de film istoric şi naţional din patrimoniul naţional care
au activat în perioada 1960 - 1989 a fost dezbătută în prezenţa
reprezentanţilor Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.
Domnul Secretar de Stat Cătălin Dănilă a informat membrii comisiei
că Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative întrucât
profesia de cascador este prevăzută la poziţia 10 din anexa nr.2 la Legea
nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări
sociale, cu modificările şi completările ulterioare, anexă în care sunt
menţionate profesiile din activitatea artistică ale căror locuri de muncă se
încadrează în condiţii speciale şi care, la pensionare, trebuie să aibă vârsta
standard de pensionare prevăzută în anexa nr.3 la aceeaşi lege. Dreptul de a
beneficia de indemnizaţia propusă începând cu împlinirea vârstei de 55 de
ani, nu este corelat şi vine în contradicţie cu prevederile Legii nr.19/2000,
vârsta standard de pensionare prevăzută în anexa nr.3 la această lege fiind
diferită de vârsta propusă în iniţiativa legislativă.
De asemenea, un alt motiv invocat pentru respingere a fost că
propunerile din iniţiativa legislativă determină influenţe financiare
suplimentare asupra bugetului general consolidat şi era necesar să se prevadă
şi mijloacele pentru acoperirea creşterii cheltuielilor, aşa cum prevede art.15
alin.(1) din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi
completările ulterioare.
Supusă la vot iniţiativa legislativă a fost respinsă cu unanimitate de
voturi.
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Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea
creşterii copilului a fost prezentată membrilor comisiei de către domnul
deputat Liviu Câmpanu, în calitate de iniţiator. Domnia sa a arătat că
propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea
creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul
înscrierii în rândul beneficiarilor acestui act normativ a persoanelor care
urmează cursurile de zi ale unei instituţii de învăţământ superior.
Domnul deputat Dan Constantin Mocănescu-Coloros, exprimându-şi
interesul faţă de această propunere, a subliniat că este absolut necesară
introducerea acestei măsuri de protecţie şi ajutorare a persoanelor care, deşi
sunt eleve ori studente, şi în consecinţă angrenate în procesul de învăţământ,
decid să îşi asume responsabilitatea maternităţii cu riscurile pe care această
stare o presupune.
În urma dezbaterilor, Comisia propune aprobarea proiectului cu
amendamente, în forma propusă în raport, cu 12 voturi pentru şi 3 abţineri.
Referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii
nr.752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române, domnul
preşedinte Stelian Duţu a informat membrii comisiei că este sesizată cu
dezbaterea pe fond şi Comisia pentru învăţământ, ştiinţă tineret şi sport,
urmând să se întocmească un raport comun.
În urma dezbaterilor, ţinând seamă de punctul de vedere negativ al
Guvernului, comisia a decis, cu unanimitate de voturi, respingerea iniţiativei
legislative. S-a hotărât înaintarea unei note către Comisia pentru învăţământ,
ştiinţă tineret şi sport, urmând ca la dezbaterea acestei propuneri în cadrul
acestei comisii să fie discutată şi soluţia adoptată de comisia noastră.
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Referitor la propunerile legislative înscrise la punctele 10 şi 11 pe
ordinea de zi, s-a menţionat că măsurile abuzive (expulzările, deportările,
strămutările în altă localitate sau în fostele teritorii româneşti, în perioada 6
septembrie 1940 – 6 martie 1945) exercitate asupra unor categorii de
persoane pe criteriul rasei, naţionalităţii, originii etnice, religiei sau pe
criteriul de limbă, fac obiectul ordonanţei Guvernului nr.105/1999.
Decretul-lege nr.118/1990 are ca beneficiari persoane persecutate, din
motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 1 martie 1945. Toate
situaţiile nominalizate strict la art.1 alin.(1) din decret 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.
Prin urmare, cele două acte normative menţionate reglementează
situaţii şi fapte care se situează în timp în perioade diferite şi care corespund,
din punct de vedere istoric, evenimentelor din acele perioade. Perioada de
referinţă pentru aplicarea Decretului-lege nr.118/1990 este cuprinsă între 6
martie 1945 – 22 decembrie 1989, iar pentru persecuţiile pe criterii etnice
intervalul de referinţă este cuprins între 6 septembrie 1940 – 6 martie 1945.
Întrucât propunerile din cele două iniţiative legislative determină
influenţe financiare suplimentare asupra bugetului general consolidat,
iniţiatorii trebuie să prevadă şi mijloacele necesare pentru acoperirea
majorării cheltuielilor aprobate prin buget, aşa cum stipulează art.15 alin.(1)
din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi
completările ulterioare. Întrucât nu sunt prevăzute sursele de finanţare, se
încalcă prevederile mai sus menţionate, precum şi cele ale art.138 alin.(5) din
Constituţia României.
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Luând în considerare cele de mai sus, propunerile legislative au fost
supuse votului final în comisie şi au fost respinse, cu unanimitate de voturi.
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, domnul preşedinte Stelian Duţu a
informat membrii comisiei că în urma dezbaterilor acesteia în Plenul
Camerei Deputaţilor s-a decis retrimiterea la comisie, în temeiul art.70 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor.
În urma reexaminării, Comisia a hotărât menţinerea soluţiei iniţiale, de
respingere a iniţiativei legislative, cu unanimitate de voturi.
De asemenea, referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi
completarea art.1 din Legea nr.147 din 26 iulie 2000 privind reducerile
acordate pensionarilor pentru transportul intern, domnul preşedinte Stelian
Duţu a arătat că aceasta a fost retrimisă comisiei la cererea domnului deputat
Petru Călian, care a solicitat rediscutarea iniţiativei legislative în prezenţa
domniei sale.
Întrucât domnul deputat a fost invitat să participe la şedinţă, însă din
motive obiective nu a putut fi prezent, s-a hotărât reexaminarea iniţiativei
legislative în absenţa domniei sale. În urma rediscutării, comisia a hotărât, cu
unanimitate de voturi, menţinerea soluţiei iniţiale, de respingere a propunerii
legislative.
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor,
procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei, a fost retrimis
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comisiei în temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, la
solicitarea Ministerului Justiţiei, care a prezentat Comisiei un nou set de
amendamente.
Doamna Secretar de Stat Katalin Kibedi a arătat membrilor comisiei
că, datorită numeroaselor procese în care magistraţii au avut câştig de cauză
în faţa Ministerului Justiţiei, s-a decis să se completeze Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr.27/2006 cu prevederi referitoare la acordarea unor drepturi.
În urma dezbaterilor au fost acceptate următoarele amendamente:
- Articolul 41 - acordarea sporului de vechime;
- Articolul 241 - acordarea primei de concediu.
- Articolul 301 - remunerarea prin plata cu ora pentru timpul efectiv
lucrat în cadrul comisiilor de examinare şi de soluţionare a
contestaţiilor ori de organizare a unor examene sau concursuri.
Per ansamblu, proiectul de lege a fost acceptat, cu unanimitate de
voturi, în forma prezentată în raportul comisiei.
S-a propus ca cele două propuneri legislative referitoare la
completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi
stimularea ocupării forţei de muncă, aflate la punctele 2 şi 8 pe ordinea de zi
să fie dezbătute în şedinţa comisiei din 8 februarie 2007.
Din numărul total al membrilor comisiei (19), în ziua de 7 februarie
2007 au absentat domnul deputat Voicu Mihai Alexandru (grup parlamentar
PNL) – ministru delegat, domnul Coşea Dumitru Gheorghe Mircea (grup
parlamentar PNL) – delegaţie şi domnul Mănăstireanu Alexandru Vladimir
(grup parlamentar PSD) – delegaţie.
În locul domnului deputat Gheorghe Barbu (grup parlamentar PD –
ministru) a participat domnul deputat Alexandru Mocanu, conform
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prevederilor art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat.
Au fost prezenţi următorii:
1. Stelian Duţu – preşedinte
2. Ion Mînzînă – vicepreşedinte
3. Marian Sârbu – vicepreşedinte
4. Pavel Todoran – secretar
5. Karoly Kerekes – 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. Irinel Ioan Stativă
14. Gabriela Nedelcu
15. Dan Constantin Mocănescu-Coloros
16. Alexandru Mocanu.

În ziua de 8 februarie 2007, Comisia pentru muncă şi protecţie
socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 900 – 1330, continuând dezbaterile
cu ordinea de zi din şedinţa precedentă.
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Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Stelian Duţu,
preşedintele comisiei.
Dezbaterile au continuat cu propunerea legislativă pentru completarea
Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea
ocupării forţei de muncă, aflată la punctul 2 pe ordinea de zi.
Aceasta a fost prezentată membrilor comisiei de către domnul deputat
Romeo Hanganu în calitate de iniţiator. Domnia sa a arătat că iniţiativa
legislativă doreşte să creeze un cadru favorabil ocupării locurilor de muncă
de către foştii deţinuti, prin crearea de facilităţi angajatorilor care primesc
persoane din această categorie.
Domnul Cătălin Dănilă, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Muncii
Solidarităţii Sociale şi Familiei, a informat membrii comisiei că Guvernul nu
susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. Referindu-se la categoria
socială defavorizată ce o reprezintă deţinuţii, domnia sa a arătat că aceştia
pot urma cursuri de calificare şi recalificare profesională pe cheltuiala
Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea forţei de Muncă, iar în momemtul în
care sunt eliberaţi beneficiază în mod gratuit de toate serviciile oferite de
această agenţie. De asemenea, prin prevederile Legii nr.116/2002 privind
prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cei care au executat o
pedeapsă privativă de libertate, beneficiază de contract de solidaritate
încheiat cu ANOFM pentru sprijinirea în vederea ocupării unui post.
Domnul deputat Ioan Cindrea a apreciat că propunerea este bună, iar
Legea nr.76/2002 ar trebui îmbunătăţită cu aceste prevederi. La întocmirea
legii s-a omis această categorie defavorizată şi ar trebui creată acum această
facilitate.
Domnul deputat Iuliu Furo a fost de acord cu aprecierile domnului
Secretar de Stat. Legislaţia prevede facilităţi, dar dacă ne punem în situaţia
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unui deţinut ieşit din detenţie, vom constata că sunt multe dificultăţi la
angajare. Domnia sa a fost de părere că ar trebui să se solicite Ministerului
Justiţiei, precum şi Ministerului Finanţelor Publice informaţii cu privire la
numărul persoanelor aflate în această situaţie, precum şi cu privire la
cheltuielile legate de sprijinirea încadrării lor în muncă. Solicitarea a fost
adoptată cu unanimitate de voturi.
Dezbaterea asupra propunerii legislative a fost amânată pentru o
şedinţă ulterioară, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei fiind
desemnat să coordoneze aceste investigaţii.
Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii
76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării
forţei de muncă, aflată la poziţia 8 pe ordinea de zi, a fost amânată, urmând a
fi discutată în prezenţa iniţiatorului, care, din motive obiective, nu a fost
prezent.
Din numărul total al membrilor comisiei (19), în ziua de 6 februarie
2007 au absentat domnul deputat Voicu Mihai Alexandru (grup parlamentar
PNL) – ministru delegat, domnul Coşea Dumitru Gheorghe Mircea (grup
parlamentar PNL) – delegaţie şi domnul Mănăstireanu Alexandru Vladimir
(grup parlamentar PSD) – delegaţie.
În locul domnului deputat Gheorghe Barbu (grup parlamentar PD –
ministru) a participat domnul deputat Alexandru Mocanu, conform
prevederilor art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat.
Au fost prezenţi următorii:
1. Stelian Duţu – preşedinte
2. Ion Mînzînă – vicepreşedinte
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3. Marian Sârbu – vicepreşedinte
4. Pavel Todoran – secretar
5. Karoly Kerekes – 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. Irinel Ioan Stativă
14. Gabriela Nedelcu
15. Dan Constantin Mocănescu-Coloros
16. Alexandru Mocanu.

Preşedinte,

Secretar,

Stelian DUŢU

Karoly KEREKES
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