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 În ziua de 8 noiembrie 2005 la lucrările comisiei sunt prezenţi 17  
deputaţi, lipsind: 

- d-l Gheorghe Barbu – ministru (în locul domniei sale participă d-l 
deputat Alexandru Mocanu, conform prevederilor art.48 alin.(4) din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor); 

- d-l deputat Mircea Coşea (în locul domniei sale participă d-l deputat 
Horaţiu Buzatu, conform prevederilor art.48 alin.(4) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor); 

- d-l deputat Adrian Miuţescu (în locul domniei sale participă d-l 
deputat Liviu Câmpanu, conform prevederilor art.48 alin.(4) din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor); 

- d-na deputat Rovana Plumb – delegaţie; 
- d-l deputat Voicu Mihai Alexandru – ministru delegat. 

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

Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, ca pe ordinea de zi să fie 
înscrisă propunerea legislativă privind modificarea articolului 15 din Legea 
nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare (Pl-x 475/2005). 

Propunerea legislativă este dezbătută în şedinţă comună cu Comisia 
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, întrucât ambele comisii 
au fost sesizate cu dezbaterea acesteia pe fond. 

La dezbateri participă ca invitat d-na Mariana Minea, consilier juridic 
în cadrul Ministerului Apărării Naţionale. 
 În urma analizării propunerii legislative comisiile au hotărât adoptarea 
cu modificări a acesteia cu 35 de voturi pentru şi 3 voturi împotrivă. 
 Amendamentul constă în reformularea art.15 pentru corelare cu 
dispoziţiile legale în materie, în vederea asigurării egalităţii de tratament 
juridic între femei şi bărbaţi, cadre militare în activitate, cu privire la 
acordarea concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani şi 
respectiv 3 ani pentru copilul cu handicap. 
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 În ziua de 9 noiembrie 2005 la lucrările comisiei sunt prezenţi 18  
deputaţi, lipsind: 

- d-l Gheorghe Barbu – ministru (în locul domniei sale participă d-l 
deputat Alexandru Mocanu, conform prevederilor art.48 alin.(4) din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor) 

- d-l deputat Mircea Coşea (în locul domniei sale participă d-l deputat 
Horaţiu Buzatu, conform prevederilor art.48 alin.(4) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor)  

- d-l deputat Adrian Miuţescu (în locul domniei sale participă d-l 
deputat Liviu Câmpanu, conform prevederilor art.48 alin.(4) din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor) 

- d-l deputat Voicu Mihai Alexandru. 
Lucrările şedinţei sunt conduse de d-l deputat Stelian Duţu, 

preşedintele comisiei. 
Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, ca pe ordinea de zi să fie 

înscris proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în 
muncă (PL-x 374/2005). 

La dezbateri participă ca invitaţi, d-na Mariana Basuc, Inspector 
general de stat şi d-na Luminiţa Corneci, Director în cadrul Inspecţiei 
Muncii. 

Reanalizarea articolului 19 a suscitat vii dezbateri. D-na deputat Adina 
Vălean prezintă amendamentele formulate în scris la art.19, insistând pentru 
înlocuirea amenzii penale sau a pedepsei cu închisoarea cu amenda 
contravenţională, apreciind că aceasta din urmă este mult mai adecvată 
mediului de afaceri. 

D-na Inspector general Mariana Basuc atrage atenţia că la ora actuală 
există amenzi contravenţionale, dar acestea nu au rezolvat gravele abuzuri 
privind munca la negru. De asemenea, apreciază că măsurile mai dure 
prevăzute prin dispoziţiile art. 19 reprezintă o pârghie cerută de partenerii 
sociali, întrucât instrumentele pe care Inspecţia Muncii le are la îndemână 
sunt astăzi limitate. 

Domnii deputaţi Horaţiu Buzatu şi Liviu Câmpeanu nu susţin 
pedeapsa cu închisoarea întrucât instaurarea fermităţii în respectarea legii nu 
presupune adoptarea unor măsuri de o asemenea severitate. 

Domnul deputat Kerekes Karoly doreşte menţinerea sancţiunii penale, 
dar propune reducerea pedepsei cu închisoarea (1 lună - 3 luni). 

Domnul deputat Marian Sârbu apreciază că articolul este discutabil pe 
fond şi anume dacă se optează între pedeapsa penală sau contravenţională. 

De asemenea, introducerea elementului de relativizare „în mod 
repetat” lasă posibilitatea unei negocieri între angajator şi inspectori. Prin 
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urmare, propune introducerea unei sacţiuni penale constând în amendă 
minimă pentru toate tipurile de infracţiuni. 

Domnii deputaţi Alexandru Mocanu şi Dan Mocănescu susţin punctul 
de vedere al reprezentanţilor Inspecţiei muncii, întrucât dispoziţiile art.19 
vizează măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale. Aprecierea este exclusiv 
a instanţei cu privire la aplicarea unei amenzi penale sau a închisorii. 

Domnul deputat Ion Giurescu insistă ca la alin.(2) să fie prevăzută 
amenda contravenţională. 

Domnul deputat Ion Cindrea atrage atenţia că toate cele trei fapte 
trebuie sancţionate cu acelaşi tip de pedeapsă, altfel angajatorii urmăresc să 
obstrucţioneze activitatea de control a inspectorilor pentru a evita o 
eventuală sancţiune penală. Întrucât este o lege care protejează salariaţii 
trebuie să li se ofere pârghii inspectorilor pentru a aplica dispoziţiile legii. 

Domnul deputat Valentin Adrian Iliescu propune amânarea 
dezbaterilor pentru a se prezenta membrilor comisiei o situaţie a sancţiunilor 
de acest fel prevăzute în legislaţia ţărilor nou admise în Uniunea Europeană, 
pentru a dispune similar. 

Domnul preşedinte Stelian Duţu propune comisiei ca la alin.(1) şi 
alin.(3) sancţiunea să fie închisoare de la 1 lună la 6 luni, iar la alin.(2) 
propune amenda penală. Propunerea a fost respinsă cu 4 voturi pentru, 5 
împotrivă şi 3 abţineri. 
 Domnul deputat Marian Sârbu propune ca la alin.(1) şi alin.(3) să se 
prevadă amendă penală şi la alin.(2) amendă contravenţională. Propunerea a 
fost respinsă cu 6 voturi pentru, 3 împotrivă şi 4 abţineri.  
 Dezbaterea proiectului de lege este amânată, la cererea preşedintelui 
comisiei, deoarece s-a considerat că sunt necesare consultări între grupurile 
parlamentare pentru adoptarea unei soluţii legislative unanim agreată. 
 
 În ziua de 10 noiembrie 2005 la lucrările comisiei sunt prezenţi 18  
deputaţi, lipsind: 

- d-l Gheorghe Barbu – ministru (în locul domniei sale participă d-l 
deputat Alexandru Mocanu, conform prevederilor art.48 alin.(4) din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor); 

- d-l deputat Mircea Coşea (în locul domniei sale participă d-l deputat 
Horaţiu Buzatu, conform prevederilor art.48 alin.(4) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor); 

- d-l deputat Adrian Miuţescu (în locul domniei sale participă d-l 
deputat Liviu Câmpanu, conform prevederilor art.48 alin.(4) din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor); 

- d-l deputat Voicu Mihai Alexandru. 
Lucrările şedinţei sunt conduse de d-l deputat Stelian Duţu, 

preşedintele comisiei. 
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Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, ca pe ordinea de zi să fie 
înscris proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.26/2005 privind managementul instituţiilor publice de cultură (PL-x 
508/2005). 

Proiectul de Lege a fost dezbătut şi avizat favorabil cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
 
  Preşedinte,     Secretar, 

  Stelian DUŢU      Karoly KEREKES  
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