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PROCES  VERBAL 
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 În ziua de 7 martie 2006 la lucrările comisiei sunt prezenţi 18 deputaţi, 
lipsind d-l deputat Voicu Mihai Alexandru (grup parlamentar PNL) – 
ministru delegat. 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. 
 Au fost studiate individual proiectele de lege înscrise pe ordinea de zi 
pentru data de 8 martie 2006.  
 
 În ziua de 8 martie 2006 la lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi, 
lipsind: d-l deputat Voicu Mihai Alexandru (grup parlamentar PNL) – 
ministru delegat şi d-na deputat Rovana Plumb (grup parlamentar PSD) – 
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.  

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

preşedintele comisiei. 
 
Comisia a aprobat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 

Avizare 
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.179/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr.340/2004 privind 
instituţia prefectului – PL.X nr.116/2006 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului 
nr.186/2005 privind suplimentarea numărului maxim de posturi finanţat 
prin bugetul Cancelariei Primului Minstru pe anul 2006 – PL.X 117/2006 

3. Proiect de Lege privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării 
Naţionale  – PL.X 97/2006 
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4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.41/1994 
privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune 
şi Societăţii Române de Televiziune  – Pl.x 45/2006 

 
Fond 

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 
privind venitul minim garantat – PL.X nr.539/2005 

6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului – 
PL.X nr.669/2006 

7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.171/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr.346/2002 privind 
asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale P.L.X 56/2006 

8. Proiect de Lege privind pensiile facultative – P.L. X 53/2006 
 

La dezbateri participă ca invitaţi:  
1. D-l Remus Baciu – Secretar de Stat, Cancelaria Primului  Ministru; 
2. D-na Maria Muga – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Solidarităţii 

Sociale şi Familiei; 
3. D-l Victor Paul Dobre – Secretar de Stat, Ministerul Administraţiei şi 

Internelor; 
4. D-l Ioan Ion – Secretar de Stat, Ministerul Apărării Naţionale; 
5. D-l Adrian Şuşu – şef secţia juridică, Ministerul Apărării Naţionale; 
6. D-l Gheorghe Mocanu – şef birou juridic, Ministerul Apărării Naţionale;  
7. D-na Georgeta Bratu – director, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi 

Familiei; 
8. D-l Marin Cojoc – director general adjunct, Ministerul Finanţelor 

Publice; 
9. D-na Doina Lica – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice; 
10. D-na Zina Geleleţu – consilier superior, Ministerul Finanţelor Publice; 
11. D-l Dumitru Alecu – şef  serviciu, Ministerul Finanţelor Publice; 
12. D-l Dumitru Călinoiu – director, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale 

şi Familiei; 
13. D-na Mihaela Grecu – director, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi 

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

Familiei. 
 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.179/2005 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.340/2004 privind instituţia prefectului a fost prezentat de domnul Victor 
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Paul Dobre, Secretar de Stat în cadrul Ministerul Administraţiei şi Internelor 
şi a fost avizat favorabil, cu amendamente, după cum urmează: 

- punctul 1 din Ordonanţă – autor d-l deputat Marian Sârbu - admis cu 
unanimitate de voturi; 

- punctul 7, art. 7 – autor d-na deputat Adina Vălean - admis cu 
unanimitate de voturi; 

-punctul 17, art. 24 alin.(1) 
- lit.d) – autor d-l deputat Marian Sârbu - admis cu unanimitate 

de voturi 
- lit.g) – autor d-l deputat Alexandru Mocanu - admis cu 

unanimitate de voturi.  
Per ansamblu, proiectul de Lege a fost adoptat cu unanimitate de 

voturi. 
 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  
Guvernului nr.186/2005 privind suplimentarea numărului maxim de posturi 
finanţat prin bugetul Cancelariei Primului Minstru pe anul 2006 a fost 
prezentat comisiei de domnul Secretar de Stat Remus Baciu şi a fost avizat 
favorabil cu unanimitate de voturi în forma prezentată. 

Proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Apărării Naţionale a fost prezentat de domnul Secretar de Stat Ioan Ion. 

În urma dezbaterilor, proiectul de Lege a fost avizat favorabil cu 
majoritate de voturi, înregistrându-se şi o abţinere. 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de 
Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune a fost prezentată 
comisiei de d-l deputat Valentin Adrian Iliescu, în calitate de iniţiator, care a 
solicitat comisiei avizarea favorabilă a iniţiativei legislative. 

S-a decis avizarea favorabilă, cu un amendament formulat la art.19 
lit.d), de d-l deputat Dan Mocănescu, amendament acceptat cu unanimitate 
de voturi.  

La proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat au fost finalizate dezbaterile 
asupra articolelor amânate în şedinţa precedentă. 

D-l deputat Alexandru Mocanu a formulat un amendament la articolul 
27 privitor la alocarea fondurilor pentru acoperirea cheltuielilor cu venitul 
minim garantat. S-au exprimat următoarele voturi: 

Pentru adoptare: Stelian Duţu, Alexandru Mocanu, Ionela Bruchental, 
Kerekes Karoly, Valentin Adrian Iliescu, Adrian Miuţescu, Dan Mocănescu, 
Adina Vălean; împotriva adoptării: Marian Sârbu, Filonaş Chiş, Gabriela 
Nedelcu, Ioan Cindrea, Ion Giurescu; 2 abţineri Iuliu Furo şi Pavel Todoran. 
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La votul per ansamblu s-au înregistrat următoarele voturi: pentru 
adoptare: Stelian Duţu, Alexandru Mocanu, Ionela Bruchental, Kerekes 
Karoly, Valentin Adrian Iliescu, Adrian Miuţescu, Dan Mocănescu, Adina 
Vălean; împotriva adoptării: Marian Sârbu, Filonaş Chiş, Gabriela Nedelcu, 
Ioan Cindrea, Ion Giurescu; 2 abţineri Iuliu Furo şi Pavel Todoran. 

Referitor la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii 
copilului, menţionăm faptul că în comisie s-a decis să se înainteze raportul 
Plenului Camerei Deputaţilor, urmând ca prin decizia acestuia raportul să fie 
rediscutat luându-se în considerare amendamentele sosite la comisie ulterior 
întocmirii raportului. 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.171/2005 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale a fost amânat întrucât membrii comisiei au solicitat Ministerului 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerului Finanţelor Publice un 
punct de vedere, în urma unui amendament propus de d-l deputat Ion 
Giurescu referitor la sursa de finanţare a cheltuielilor pentru dispozitivele 
medicale. 

Dezbaterea asupra proiectului de Lege privind pensiile facultative este 
amânată la solicitarea d-lui Secretar de Stat Mihai Şeitan, preşedintele Casei 
Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, care nu a putut 
participa la această şedinţă pentru a susţine proiectul mai sus menţionat. 

 
 
 
  

  Preşedinte,     Secretar, 

Stelian DUŢU      Karoly KEREKES  
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