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PROCES  VERBAL 
al şedinţelor comisiei din zilele de 14 şi 15 martie 2006 

 
 
 

În ziua de 14 martie 2006 la lucrările comisiei sunt prezenţi 16 
deputaţi, lipsind: d-l deputat Voicu Mihai Alexandru (grup parlamentar 
PNL) – ministru delegat, d-l deputat Mircea Coşea (grup parlamentar PNL) – 
delegaţie şi d-l deputat Adrian Gheorghe Miuţescu (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, Karoly Kerekes - secretar, 
Rovana Plumb - secretar, Ionela Pop Bruchental, Filonaş Chiş, Ioan Cindrea, 
Iuliu Furo, Ion Giurescu, Valentin Adrian Iliescu, Dan Mocănescu, Gabriela 
Nedelcu, Pavel Todoran, Adina Vălean, Alexandru Mocanu. 

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

Comisia aprobă, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 
Avizare 
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2006 

privind reglementarea unor măsuri fiscale din domeniul de activitate al 
autorităţii naţionale pentru protecţia Consumatorilor – P.L. X nr.146/2006 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului 
nr.200/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.94/2004 
privind reglementarea unor măsuri financiare – P.L.X 133/2006 

3. Proiect de Lege privind statutul personalului de probaţiune  – PL X 
129/2006 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.205/2005 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi 
sportului nr.69/2000 – P.L.X 135/2006 
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5. Propunere legislativă pentru modificarea art.30 şi art.46 din Legea 
nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor – Pl.x 76/2006 

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.303/2004 privind statutul magistraţilor – Pl.x 72/2006 

7. Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea Societăţii 
Române de Radiodifuziune şi a Societăţii Române de Televiziune – Pl.x 
75/2006 

8. Propunere legislativă pentru completarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.58/2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, 
stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar – Pl.x 
139/2006 

 
Fond 
9. Proiect de Lege pentru aprobarea OUG nr.158/2005 privind concediile şi 

indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate – P.L. X nr.14/2006 
10. 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 

11. Proiect de Lege privind pensiile facultative – P.L. X 53/2006 
12. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.1/2006 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative 
a României pentru integrarea în Uniunea Europeană – P.L.X 83/2006 

13. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind 
sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale – Pl.x 
65/2006 

 
La dezbateri participă ca invitaţi:  

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

2. D-na Silvia Limbidis – consilier, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale 
şi Familiei; 

3. D-na Gabriela Mateescu – şef serviciu, Ministerul Muncii, Solidarităţii 
Sociale şi Familiei; 

4. D-na Elena Ciocan – director general adjunct, Ministerul Administraţiei 
şi Internelor; 

5. D-na Irina Alexe – şef serviciu, Ministerul Administraţiei şi Internelor;  
6. D-l Mircea Popa – secretar general, Agenţia Naţională pentru Protecţia 

Consumatorilor; 
7. D-na Eugenia Erhan – director general adjunct, Ministerul Sănătăţii; 
8. D-na Aurelia Willie – director, Ministerul Justiţiei; 
9. D-na Cristina Puşcaşu – consilier juridic, Ministerul Justiţiei; 
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10. D-na Carmen Pluteanu – director general, Casa Naţională de Pensii şi alte 
Drepturi de Asigurări Sociale de Pensii. 

11. D-l Ion Gogoescu – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice; 
12. D-na Daniela Pescaru – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice; 
 
 Proiectul de lege înscris la punctul 1 al ordinii de zi este prezentat 
membrilor comisiei de către d-l Mircea Popa – Secretar general al Agenţiei 
Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, care arată că necesitatea 
promovării acestui act normativ se înscrie pe linia de profesionalizare a 
funcţionarilor publici, astfel încât cei mai buni dintre aceştia să nu părăsească 
sistemul, tentaţi fiind de retribuţiile superioare ce pot fi obţinute în afara 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. 
 Domnia sa mai apreciază că neluarea măsurilor prezentate în 
ordonanţă poate avea drept consecinţe o reducere a eficienţei actului de 
control prin plecarea specialiştilor din sistem, precum şi creşterea tentaţiei cu 
implicaţii asupra corupţiei. 
 Domnul deputat Marian Sârbu se interesează dacă nu cumva, prin 
decizia ca o anumită cotă din amenzile percepute să devină stimulent pentru 
personal, se poate da naştere la abuzuri.  
 Domnul Secretar de Stat arată că actul de sancţionare este supus 
controlului instanţei de judecată care se pronunţă asupra unui eventual abuz 
în serviciu, caz în care intervine legea penală. 
 În urma analizării lui, proiectul de lege este avizat favorabil, în forma 
prezentată, cu 14 voturi pentru şi o abţinere. Pentru avizare s-au exprimat 
Stelian Duţu, Alexandru Mocanu, Rovana Plumb, Karoly Kerekes, Ionela 
Pop Bruchental, Filonaş Chiş, Ioan Cindrea, Iuliu Furo, Ion Giurescu, 
Valentin Adrian Iliescu, Dan Mocănescu, Gabriela Nedelcu, Adina Vălean şi 
Pavel Todoran; s-a înregistrat o abţinere: domnul deputat Marian Sârbu. 
 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  
Guvernului nr.200/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare este dezbătut şi 
avizat favorabil, cu 14 voturi pentru şi o abţinere. Pentru avizare s-au 
exprimat Stelian Duţu, Alexandru Mocanu, Rovana Plumb, Karoly Kerekes, 
Ionela Pop Bruchental, Filonaş Chiş, Ioan Cindrea, Iuliu Furo, Ion Giurescu, 
Valentin Adrian Iliescu, Dan Mocănescu, Gabriela Nedelcu, Adina Vălean şi 
Pavel Todoran; s-a înregistrat o abţinere: domnul deputat Marian Sârbu. 

 
Proiectul de Lege privind statutul personalului de probaţiune este 

prezentat de doamna Aurelia Willie, director general în cadrul Ministerului 
Justiţiei, care arată că serviciile de probaţiune (fostele servicii de reintegrare 
socială şi supraveghere a infractorilor) şi direcţia de specialitate din cadrul 
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Ministerului Justiţiei au fost înfiinţate în anul 2000 ca răspuns al procesului 
de reformă a justiţiei din România şi de aliniere a acestora la standardele 
comunitare europene. 

Domnul deputat Valentin Adrian Iliescu se interesează dacă această 
categorie de personal beneficiază de salarizare distinctă de cea a 
magistraţilor. 

Doamna director Aurelia Willie precizează că pentru personalul de 
probaţiune, ca personal de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei, este 
necesară elaborarea unei legi speciale de salarizare, însă până la această dată 
salarizarea se face potrivit dispoziţiilor Legii nr.50/1996 privind salarizarea 
şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, 
republicată. 

În urma analizării lui, proiectul de lege este avizat favorabil în forma 
prezentată, cu 14 voturi pentru şi o abţinere. Pentru avizare s-au exprimat 
Stelian Duţu, Alexandru Mocanu, Rovana Plumb, Karoly Kerekes, Ionela 
Pop Bruchental, Filonaş Chiş, Ioan Cindrea, Iuliu Furo, Ion Giurescu, 
Valentin Adrian Iliescu, Dan Mocănescu, Gabriela Nedelcu, Adina Vălean şi 
Pavel Todoran; s-a înregistrat o abţinere: domnul deputat Marian Sârbu. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.205/2005 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 
fizice şi sportului nr.69/2000 este discutat şi avizat favorabil, cu 14 voturi 
pentru şi o abţinere. Pentru avizare s-au exprimat Stelian Duţu, Alexandru 
Mocanu, Rovana Plumb, Karoly Kerekes, Ionela Pop Bruchental, Filonaş 
Chiş, Ioan Cindrea, Iuliu Furo, Ion Giurescu, Valentin Adrian Iliescu, Dan 
Mocănescu, Gabriela Nedelcu, Adina Vălean şi Pavel Todoran; s-a 
înregistrat o abţinere: domnul deputat Marian Sârbu. 

 
Propunerile legislative înscrise la punctele 5 şi 6 pe ordinea de zi au 

fost dezbătute şi avizate favorabil în prezenţa reprezentantelor Ministerului 
Justiţiei.  

Propunere legislativă pentru modificarea art.30 şi art.46 din Legea 
nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor a fost avizată cu 
unanimitate de voturi. 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.303/2004 privind statutul magistraţilor a fost avizată cu 14 voturi pentru şi 
o abţinere. Pentru avizare s-au exprimat Stelian Duţu, Alexandru Mocanu, 
Rovana Plumb, Karoly Kerekes, Ionela Pop Bruchental, Filonaş Chiş, Ioan 
Cindrea, Iuliu Furo, Ion Giurescu, Valentin Adrian Iliescu, Dan Mocănescu, 
Gabriela Nedelcu, Adina Vălean şi Pavel Todoran; s-a înregistrat o abţinere: 
domnul deputat Marian Sârbu. 

 4



Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea Societăţii 
Române de Radiodifuziune şi a Societăţii Române de Televiziune este 
discutată şi avizată favorabil, cu unanimitate de voturi. Domnul deputat 
Valentin Adrian Iliescu arată membrilor comisiei că această propunere va fi 
discutată la comisia de fond împreună cu propunerea legislativă al cărei 
iniţiator este dânsul şi care a fost avizată favorabil în şedinţa precedentă. 

 
Propunerea legislativă pentru completarea art.3 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.58/2001 privind organizarea şi finanţarea 
rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul 
sanitar este dezbătută şi avizată favorabil, cu 14 voturi pentru şi 2 abţineri. 
Pentru avizare s-au exprimat Stelian Duţu, Ion Mînzînă, Alexandru Mocanu, 
Rovana Plumb, Karoly Kerekes, Ionela Pop Bruchental, Filonaş Chiş, Ioan 
Cindrea, Iuliu Furo, Ion Giurescu, Valentin Adrian Iliescu, Dan Mocănescu, 
Gabriela Nedelcu, Adina Vălean; s-au înregistrat 2 abţineri: domnii deputaţi 
Marian Sârbu şi Pavel Todoran. 

 
Asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări 
sociale de sănătate a fost întocmit un raport care va fi supus dezbaterii în 
şedinţă comună cu Comisia pentru sănătate şi familie. 

 
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 este amânat, la solicitarea reprezentanţilor Ministerului Sănătăţii 
şi ai Ministerului Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei, în vederea 
includerii unor amendamente pentru soluţionarea modalităţilor de efectuare a 
plăţilor şi decontărilor între Bugetul asigurărilor sociale de stat şi Bugetul 
fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 

 
Proiectul de Lege privind pensiile facultative este amânat pentru a fi 

dezbătut în şedinţă comună cu Comisia pentru buget finanţe şi bănci, în 
vederea întocmirii unui raport comun. 

 
Dezbaterea asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.1/2006 privind unele măsuri pentru întărirea 
capacităţii administrative a României pentru integrarea în Uniunea 
Europeană este amânată datorită lipsei reprezentanţilor Ministerului 
Integrării Europene.  
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Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind 
sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale a fost aprobată, 
înregistrându-se 7 voturi pentru şi 5 voturi împotrivă. 

Pentru adoptare s-au exprimat următorii: Marian Sârbu, Pavel 
Todoran, Filonaş Chiş, Ioan Cindrea, Iuliu Furo, Ion Giurescu şi Gabriela 
Nedelcu. Împotrivă s-au exprimat următorii: Stelian Duţu, Karoly Kerekes, 
Ionela Pop Bruchental, Valentin Iliescu, Dan Mocănescu. 

 
În ziua de 15 martie 2006 la lucrările comisiei sunt prezenţi 17 

deputaţi, lipsind: 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, 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, Karoly Kerekes - secretar, 
Rovana Plumb - secretar, Ionela Pop Bruchental, Filonaş Chiş, Ioan Cindrea, 
Iuliu Furo, Ion Giurescu, Valentin Adrian Iliescu, Adrian Miuţescu, Dan 
Mocănescu, Gabriela Nedelcu, Pavel Todoran, Adina Vălean. 

Pe ordinea de zi se află înscris studiu individual asupra proiectelor de 
lege şi propunerilor legislative ce vor fi dezbătute pe fond în şedinţa 
următoare a Comisiei.  

 
 
 

 Preşedinte,     Secretar, 
Stelian DUŢU      Karoly KEREKES  
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