
Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
 

 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţelor comisiei din zilele de 30 şi 31  mai 2006 

 
 

În ziua de 30 mai 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. 

Sunt prezenţi următorii: Stelian Duţu - preşedinte, Ion Mînzînă - 
vicepreşedinte, Marian Sârbu - vicepreşedinte, Karoly Kerekes - secretar, 
Filonaş Chiş, Ioan Cindrea, Iuliu Furo, Ion Giurescu, Alexandru Vladimir 
Mănăstireanu, Valentin Iliescu, Dan Mocănescu, Gabriela Nedelcu, Pavel 
Todoran, Adina Vălean, Ionela Pop Bruchental şi Adrian Miuţescu. 

 
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: 
Marţi 30 Mai ora 14  
 Avize 
1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii spitalelor 

nr.270/2003 – P.L.X 390/2006 
2. Propunere legislativă "Legea asigurărilor voluntare de sănătate" – P.L.X 

386/2006 
3. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.188 din 

08.12.1999 privind Statutul funcţionarilor publici – P.L.X 353/2006 
4. Propunere legislativă privind acordarea de ajutoare băneşti rambursabile 

pentru asigurarea încălzirii locuinţelor populaţiei municipiului Slatina – 
P.L.X 351/2006 

5. Propunere legislativă privind autorizarea şi activitatea traducătorilor juraţi 
– P.L.X 361/2006 

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.188/1999 privind statutul funcţionarului public – P.L.X 358/2006 
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7. Proiect de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei 
Locale – P.L.X 431/2006 

 
 Fond   
8. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2000 

privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice – P.L.X 311/2006 
9. Propunere legislativă privind modificarea alin.(1) al art.95 din Legea 

nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 
sociale – P.L.X 290/2006 

10. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.578/2004 
privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor – P.L.X 
275/2006 

11. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2006 
privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului 
contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar – P.L.X 
309/2006 

12. Proiectul Legii Coş-Bebe privind acordarea de trusouri pentru nou-
născuţi – P.L.X 256/2006 

13. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2006 
privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale 
funcţionarilor publici pentru anul 2006 – P.L.X 308/2006 

14. Proiectul Legii securităţii şi sănătăţii în muncă – P.L.X 467/2006 
 
 

La dezbateri participă ca invitaţi: 
1. D-l Cătălin Ionel Dănilă - Secretar de Stat - Ministerul Muncii, 

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

Familiei; 
3. D-na Carmen Manu – director - Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi 

Familiei; 
4. D-na Anca Pricop – consilier - Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi 

Familiei; 
5. D-na Alice Olteanu – consilier - Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale 

şi Familiei; 
6. D-l Ion Gibescu – şef serviciu - Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi 

Familiei; 
7. D-na Adriana Ion – expert - Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi 

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

Familiei; 
9. D-l Mihai Aniţei – preşedinte - Colegiul Psihologilor din România; 
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10. D-na Daniela Niera – director executiv - Colegiul Psihologilor din 
România; 

11. D-l Ştefan Iulian – consilier juridic - Colegiul Psihologilor din România. 
 

Propunerile legislative înscrise la punctele 1 şi 2 pe ordinea de zi au 
fost dezbătute şi avizate nefavorabil cu unanimitate de voturi, ţinând seamă 
de punctul de vedere negativ al Guvernului, precum şi de faptul că în forma 
propusă, iniţiativele legislative prezintă o serie de omisiuni, neclarităţi, 
confuzii de termeni şi cât priveşte “Legea asigurărilor voluntare de sănătate” 
nu poate reprezenta soluţia pentru ca sistemul de asigurări voluntare de 
sănătate să devină într-adevăr eficient. De asemenea, iniţiativa legislativă 
propune abrogarea Legii nr. 212/2004 privind asigurările private de sănătate 
şi promovează un sistem restricţionat faţă de cel prevăzut în legea mai sus-
menţionată. 

Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.188 
din 08.12.1999 privind Statutul funcţionarilor publici a fost avizată favorabil 
cu unanimitate de voturi la propunerea domnului deputat Marian Sârbu care 
a apreciat ca fiind foarte bună iniţiativa legislativă pentru a evita situaţiile în 
care o persoană care  a executat un mandat complet de parlamentar să nu 
poată face parte din categoria înalţilor funcţionari publici. 

Propunerile legislative înscrise la punctele 4 - 7  pe ordinea de zi au 
fost dezbătute şi avizate nefavorabil cu unanimitate de voturi, ţinând seamă 
de punctul de vedere negativ al Guvernului.   

Referitor la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice domnul deputat 
Ioan Cindrea a solicitat în şedinţa precedentă punctul de vedere al 
Guvernului în legătură cu amendarea prevederilor art. 25 alin (5) lit. b) şi c) 
în sensul diferenţierii contribuţiei lunare de întreţinere plătite de susţinătorii 
legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămine în funcţie de venituri. 

D-na Adriana Ion, expert în cadrul Ministerul Muncii, Solidarităţii 
Sociale şi Familiei a informat membri comisiei că va fi înaintat comisiei un 
răspuns în scris în legătură cu această propunere. 

Propunerile legislative înscrise la punctele 9 şi 10 pe ordinea de zi au 
fost amânate la solicitarea doamnei Georgeta Bratu, director în cadrul 
Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei în vederea găsirii unei 
formule care să fie favorabilă pentru toţi pensionarii care solicită recalcularea 
pensiei. 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
23/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 
personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar a 
fost dezbătut şi cu unanimitate de voturi comisia a hotărât adoptarea în forma 
prezentată de Senat. Se va întocmi un raport de lucru ce urmează să fie 
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înaintat comisiei pentru sănătate şi familie în vederea întocmirii raportului 
comun. 

Proiectul Legii Coş-Bebe privind acordarea de trusouri pentru nou-
născuţi a fost prezentat de doamna deputat Ionela Pop Bruchental în calitate 
de iniţiator. Domnia sa a arătat că scopul principal al iniţiativei legislative 
este acela al preîntâmpinării abandonului nou-născuţilor în maternitate 
imediat după naştere sau la externarea mamelor. De asemenea, proiectul 
urmăreşte şi stimularea mamei de a petrece un timp cât mai îndelungat cu 
nou-născutul, fapt ce va contribui la diminuarea şi chiar dispariţia deciziei de 
a abandona sau de a da spre adopţie nou-născutul. 

Proiectul de lege prevede acordarea în mod gratuit, pentru fiecare 
copil nou-născut într-o unitate spitalicească, a unui trusou care să cuprindă 
haine şi lenjerie în cuantum de 150 lei (RON). 

Doamna deputat Adina Vălean a remarcat că priveşte cu simpatie acest 
proiect de Lege şi datorită titlului lui “Coş-bebe”, dar a arătat că din punct de 
vedere psihologic nu ştie dacă va conduce într-adevăr la reducerea 
abandonului de nou-născuţi, sau în ce măsură vine în sprijinul familiilor cu 
copii. 

Doamna Ionela Pop Bruchental a mai subliniat că Guvernul susţine 
această iniţiativă legislativă, iar drepturile acordate prin textul proiectului 
sunt aceleaşi pentru toţi copiii indiferent de veniturile părinţilor, întrucât un 
asemenea eveniment, cum este naşterea unui copil, generează oricum 
cheltuieli şi acest ajutor vine în completarea eforturilor bugetare ale 
părinţilor. 

Domnul deputat Ioan Cindrea şi-a exprimat respectul faţă de o 
asemenea iniţiativă legislativă, dar a arătat că aceasta prezintă 4 deficienţe: 
1.nu se justifică acordarea acestor drepturi tuturor copiilor, deoarece s-ar 
putea ca pentru unele familii să nu însemne absolut nimic, ci ar trebui să se 
acorde în funcţie de veniturile familiei, ţintindu-se astfel mai bine persoanele 
care au într-adevăr nevoie; 
2. pentru a nu ne “juca” cu fondurile bugetelor locale, care sunt insuficiente, 
suma ar trebui alocată de la bugetul de stat; 
3. cuantumul prevăzut este redus şi ar trebui ridicat cel puţin la 300 lei 
(RON); 
4. este necesar un calcul financiar pentru a clarifica cheltuielile ce decurg din 
acordarea unor asemenea drepturi, pentru că altfel totul reprezintă o 
propagandă ieftină. 

Domnul deputat Adrian Miuţescu a propus amânarea dezbaterii pe 
articole a iniţiativei legislative pentru a putea lua în considerare observaţiile 
formulate. 

Domnul deputat Iuliu Furo a formulat două propuneri: în primul rând 
drepturile acordate să fie diferenţiate în funcţie de veniturile familiei, chiar 
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dacă sunt acordate tuturor copiilor şi cea de-a doua propunere este să fie 
elaborat un pachet de legi care să privească orizonturi medii şi lungi în ce 
priveşte creşterea natalităţii. 

Domnul deputat Marian Sârbu a arătat că dacă iniţiativa legislativă ar 
fi supusă la vot în forma prezentată de Senat ar vota împotrivă şi de aceea se 
doreşte o amânare pentru a se lua în calcul amendamentele care au fost 
prezentate. Toate lămuririle solicitate ţin de politica statului şi se pune 
întrebarea ce rol are statul în politica socială dacă aceste prestaţii de asistenţă 
socială sunt lăsate în sarcina bugetelor locale. 

Domnul deputat Alexandru Mocanu atrage atenţia că vis-à-vis de 
capacitatea financiară a autorităţilor locale s-a decis de curând, ca veniturile 
rezultate din impozitele pe terenurile din extravilan să rămână la bugetele 
locale, iar cât priveşte susţinerea prestaţiilor acordate prin această iniţiativă 
legislativă nu vor fi mari dificultăţi având în vedere numărul destul de redus 
al naşterilor. 

Dezbaterea pe articole a proiectului de lege a  fost amânată pentru 
şedinţa următoare. 

Referitor la Proiectulul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor 
drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2006 domnul Cătălin Ionel 
Dănilă, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei a arătat că la acestă dată încă mai au loc dezbateri în cadrul Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici, în legătură cu stabilirea drepturilor 
salariale pentru această categorie de salariaţi, motiv pentru care nu sunt 
prezenţi reprezentaţii acestei instituţii şi a solicitat amânarea dezbaterii. 

Proiectul Legii securităţii şi sănătăţii în muncă a fost prezentat de 
domnul Secretar de Stat, Cătălin Dănilă, care a arătat că în cuprinsul 
proiectului sunt reglementate, în principal, obligaţiile angajatorilor 
referitoare la securitatea şi sănătatea la locul de muncă, precum şi obligaţia 
lucrătorilor de a avea grijă de sănătatea şi securitatea proprie şi de a respecta 
instrucţiunile date de angajatori. Domnul Secretar de Stat a subliniat faptul 
că este vorba de o transpunere a Directivei nr. 89/391/CEE privind 
introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi 
sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă. 

Elaborarea proiectului a devenit necesară deoarece s-a constatat că 
actuala lege care reglementează domeniul, Legea protecţiei muncii nr. 
90/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, are anumite 
prevederi care vin în contradicţie cu legislaţia armonizată, în special cu 
Normele generale de protecţia muncii aprobate prin ordin comun, care 
conţin, în prezent, cea mai mare parte a prevederilor directivei-cadru. 
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De asemenea domnul Secretar de Stat a atras atenţia că la Senat au fost 
adoptate anumite amendamente care schimbă sensul iniţial al directivei şi 
acestea vor fi prezentate pe parcursul dezbaterilor pentru a fi rezolvate.  

Domnul preşedinte Stelian Duţu a informat membrii comisiei că s-a 
solicitat din partea Colegiului Psihologilor din România să fie discutate în 
şedinţă amendamentele formulate de reprezentanţii acestei instituţii la art. 13 
lit. j); art. 48 alin (2) lit b) şi art. 49 alin (2). 

Domnul Mihai Aniţei – preşedintele Colegiului Psihologilor din 
România, referindu-se la amendamentele amintite de către domnul 
preşedinte, şi-a exprimat surprinderea şi indignarea cu privire la forma 
proiectului de Lege privind securitatea şi sănătatea în muncă, adoptată de 
Senat care nu cuprinde prevederi referitoare la psihologia muncii aşa cum 
este reglementată prin Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de 
psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Colegiului Psihologilor din România. De asemenea, domnia sa a pledat 
pentru a se respecta munca sutelor de specialişti psihologi în dezvoltarea 
psihologiei muncii în România, dar mai ales pentru asigurarea continuităţii 
verificării aptitudinilor psihoprofesionale, ce conduce la un personal 
calificat, securizat şi sănătos. 

Domnul Secretar de Stat a arătat că examenul medical este obligatoriu 
la reluarea activităţii, medicul de medicina muncii fiind competent să decidă 
felul în care va fi  examinată persoana respectivă şi să decidă dacă aceasta 
este aptă să-şi reia atribuţiile la acel loc de muncă. 

Domnul deputat Marian Sârbu se intersează care sunt riscurile 
introducerii unei asemenea exigenţe suplimentare. 

Domnul Secretar de Stat a subliniat că în Europa acest examen este 
unul complex şi este lăsat la latitudinea medicului de medicina muncii care 
este în măsură să solicite un asemenea examen psihologic; altfel putem crea 
situaţia în care se forţează numărul de controale necesare. 

Domnul deputat Dan Mocănescu şi-a exprimat intenţia de a prelua 
amendamentele formulate de către reprezentanţii Colegiului Psihologilor din 
România şi a solicitat punctul de vedere al Guvernului vis-à-vis de celelalte 
amendamente formulate în avizul CES. 

Dezbaterile vor continua în şedinţa care va avea loc peste două 
săptămâni.  

În ziua de 31 mai 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. 

Sunt prezenţi următorii: Stelian Duţu - preşedinte, Ion Mînzînă - 
vicepreşedinte, Marian Sârbu - vicepreşedinte, Karoly Kerekes - secretar, 
Filonaş Chiş, Ioan Cindrea, Iuliu Furo, Ion Giurescu, Alexandru Vladimir 
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Mănăstireanu, Valentin Iliescu, Dan Mocănescu, Gabriela Nedelcu, Pavel 
Todoran, Adina Vălean, Ionela Pop Bruchental şi Adrian Miuţescu. 

 
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: 
 
 
 

Miercuri 31 Mai orele 14 
 Fond 
1. Proiect de Lege privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului de 
probaţiune – P.L.X 307/2006 
2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.168/1999 
privind soluţionarea conflictelor de muncă – P.L.X 152/2006 
3. Proiect de Lege privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap – P.L.X 193/2006 
 

La dezbateri participă ca invitaţi:  
1. D-l Dan Stoica – Secretar de Stat – Ministerul Justiţiei; 
2. D-l Ioan Duşnescu – director – Ministerul Justiţiei. 
 
 Au fost continuate dezbaterile asupra proiectului de Lege privind 
salarizarea şi alte drepturi ale personalului de probaţiune în prezenţa 
reprezentanţilor Ministerului Justiţiei, finalizarea raportului urmând a avea 
loc în şedinţa următoare. 
 Proiectele înscrise la punctele 2 şi 3 pe ordinea de zi au fost amânate. 
 
 
 
  
 
 Preşedinte,     Secretar, 

Stelian DUŢU      Karoly KEREKES  
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