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Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
 

 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţelor comisiei din zilele de 26 şi 27 aprilie 2006 

 
 
 

În ziua de 26 aprilie 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, Rovana Plumb - secretar, 
Karoly Kerekes - secretar, Ionela Pop Bruchental, Filonaş Chiş, Ioan 
Cindrea, Iuliu Furo, Ion Giurescu, Valentin Iliescu, Dan Mocănescu, 
Gabriela Nedelcu, Pavel Todoran, Adina Vălean, Adrian Miuţescu, 
Alexandru Mocanu. 

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

Comisia a aprobat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 
Avizare 

1. Propunere legislativă privind modificarea Legii 303/2004 privind statutul 
judecătorilor şi procurorilor – PL.X 204/2006 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de 
Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei 
SAPARD – PL.X 251/2006 

 
Fond 

3. Proiect de Lege privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii 
speciale  – PL.X 140/2006 

4. Proiect de Lege pentru modificarea 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 
deportate în străinătate ori constituite în prizonieri – PL.X 194/2006 
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La dezbateri participă ca invitaţi:  
1. D-l Mihai Şeitan - Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Solidarităţii 

Sociale şi Familiei; 
2. D-l Petre Ciotloş - Secretar general adjunct, Casa Naţională de Pensii şi 

alte Drepturi de Asigurări Sociale; 
3. D-l Constantin Opran – şef serviciu, Casa Naţională de Pensii şi alte 

Drepturi de Asigurări Sociale; 
4. D-na Georgeta Bratu – director, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi 

Familiei; 
5. D-na Cristina Stroe – inspector, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi 

Familiei; 
6. D-l Dănuţ Apetrei – Secretar de Stat, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale. 
 
Referitor la propunerea legislativă privind modificarea Legii 303/2004 

privind statutul judecătorilor şi procurorilor, d-l deputat Iuliu Furo consideră 
că nu este corect ca accesul în magistratură să se facă fără examen şi propune 
avizarea nefavorabilă a iniţiativei legislative. 

Propunerea legislativă a fost avizată nefavorabil cu 16 voturi pentru, 
înregistrându-se şi o abţinere: d-l deputat Adrian Miuţescu. 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea 
Agenţiei SAPARD, a fost prezentat de d-l Dănuţ Apetrei – Secretar de Stat 
în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, care a 
arătat că, în conformitate cu angajamentele asumate de către România în 
cadrul Tratatului de Aderare la Eniunea Europeană, Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale ia toate măsurile necesare privind construcţia 
instituţională necesară finanţării Politicii Agricole Comune. 

În urma dezbaterilor, proiectul de lege a fost avizat favorabil, în forma 
prezentată, cu unanimitate de voturi. 

Proiectul de lege privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii 
speciale a fost dezbătut în prezenţa reprezentanţilor Ministerului Muncii, 
Solidarităţii Sociale şi Familiei. 

D-l Secretar de Stat, Mihai Şeitan, a arătat că Ministerul Justiţiei şi-a 
exprimat punctul de vedere în ce priveşte acoperirea cheltuielilor pentru 
contribuţia persoanelor care au lucrat în locuri de muncă încadate în condiţii 
speciale de muncă şi a subliniat faptul că în cursul discuţiilor s-au formulat 
următoarele idei:  

1. este exclus ca patronatele să fie obligate la plata retroactivă a 
contribuţiei deoarece bugetele acestora pentru respectivii ani sunt închise şi, 
în plus, în cadrul unor eventuale procese în instanţă ar avea câştig de cauză. 
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2. plata în bloc a acestei contribuţii nu se justifică, mai ales că bugetul 
asigurărilor sociale va avea nevoie de bani la data la care începe să plătească 
pensiile cuvenite acestor persoane. 

În acest context, d-l Mihai Şeitan apreciază că sunt necesare anumite 
modificări de texte ce sunt supuse dezbaterii în comisie. 

La dezbaterea pe articole au fost formulate amendamente, care vor fi 
redate în raportul comisiei. Amendamentele au fost acceptate cu unanimitate 
de vorturi. 

În cursul dezbaterilor au fost respinse amendamentele formulate în 
avizul Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi ca fiind defavorabile faţă 
de soluţia adoptată de comisie. 

De asemenea, au fost respinse amendamentele formulate de d-l deputat 
Dan Mocănescu la art.3 şi 4. 

La votul final, proiectul de lege a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi. 

Proiectul de Lege pentru modificarea 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 
deportate în străinătate ori constituite în prizonieri a fost amânat pentru a 
cere punctul de vedere al Ministerului Finanţelor în legătură cu modul de 
decontare a costului biletelor pentru transportul în comun. 

Propunerea de amânare a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 
 

În ziua de 27 aprilie 2006 la lucrările comisiei sunt prezenţi 18 
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, Rovana Plumb - secretar, 
Karoly Kerekes - secretar, Ionela Pop Bruchental, Filonaş Chiş, Ioan 
Cindrea, Iuliu Furo, Ion Giurescu, Valentin Iliescu, Dan Mocănescu, 
Gabriela Nedelcu, Pavel Todoran, Adina Vălean, Adrian Miuţescu, 
Alexandru Mocanu. 

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

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

Fond 
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1. Proiect de Lege privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare 
pentru plata creanţelor salariale – PL.X 228/2006 

 
La dezbateri participă ca invitaţi: 

1. D-l Mihai Şeitan - Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Solidarităţii 
Sociale şi Familiei; 
2. D-l Petre Ciotloş - Secretar general adjunct, Casa Naţională de Pensii şi 

alte Drepturi de Asigurări Sociale; 
3. D-l Constantin Opran – şef serviciu, Casa Naţională de Pensii şi alte 

Drepturi de Asigurări Sociale; 
4. D-na Georgeta Bratu – director, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi 

Familiei; 
5. D-na Cristina Stroe – inspector, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi 

Familiei. 
 

D-l Secretar de Stat, Mihai Şeitan, arată că proiectul de lege aflat în 
dezbatere are ca obiect de reglementare constituirea, utilizarea şi controlul 
Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, în vederea îndeplinirii 
angajamentelor asumate de România în cadrul negocierilor privind Cap.13 – 
“Ocupare şi Politici Sociale” de armonizare a legislaţiei naţionale cu acquis-
ul comunitar. În acest sens, proiectul transpune în dreptul intern prevederile 
Directivei Consiliului nr.80/897/CE privind apropierea legislaţiei statelor 
membre referitoare la protecţia salariaţilor în cazul insolvabilităţii 
angajatorului astfel cum a fost modificată prin Directiva Parlamentului 
European şi al Consiliului nr.2002/24/CE. 
 

La dezbaterea pe articole s-au formulat amendamente, redate în 
raportul comisiei. Amendamentele au fost acceptate cu unanimitate de 
voturi. 

Amendamentul formulat de d-l deputat Iuliu Nosa, de reformulare a 
art.14, în sensul acordării din Fondul de garantare pentru plata creanţelor 
salariale şi a salariilor restante la nivelul a 3 salarii lunare brute cele mai 
favorabile, realizate de angajat în ultimele 6 luni, a fost respins 
înregistrându-se 3 voturi pentru, 7 voturi împotrivă şi 2 abţineri. 

La votul final, proiectul de lege a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 Preşedinte,     Secretar, 

Stelian DUŢU      Karoly KEREKES  
      




