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SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 7 şi 8 februarie 2006 

 

În ziua de 7 februarie 2006, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 14.00 – 16.30, având următoarea 
ordine de zi: 

Fond 
1. Proiect de Lege privind ratificarea Acordului între Guvernul României şi 

Guvernul Republicii Italiene privind reglementarea şi gestionarea 
fluxurilor migratorii în scop lucrativ, semnat la Roma la 12 octombrie 
2005 – P.L.X nr.6/2006 

2. Proiect de Lege privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul 
transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora – P.L. 
X nr.665/2005 

3. Propunere legislativă privind acordarea unor drepturi persoanelor 
strămutate din motive politice în perioada 1 ianuarie 1950 - 1 iulie 1964 
P.L. X nr.633/2005 

4. Propunere legislativă privind calendarul de creştere a salariului minim pe 
economie P.L. X  nr.611/2005 – comun cu Comisia pentru buget 

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

6. Proiect de Lege privind sistemul naţional de asistenţă socială – P.L. X 
nr.536/2005 
 
Avizare 

7. Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Apărării Naţionale – P.L. X nr.638/2005 

8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.176/2005 pentru reglementarea unor probleme financiare în anul 2005 
în domeniul asigurărilor pentru şomaj – P.L.X nr.662/2005 – comun cu 
Senatul 

9. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.156/2005 privind suplimentarea numărului maxim de posturi finanţat 
pentru Cancelaria Primului-Ministru – P.L. X nr.13/2006 
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10. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind cooperarea între 
România şi Eurojust, semnat la Bruxelles, la 2 decembrie 2005 – P.L.X 
nr.3/2006 

11. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
163/2005 pentru modificarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal P.L. X nr.18/2006 

12. Propunere legislativă privind unele măsuri pentru eficientizarea activităţii 
serviciilor deconcentrate ale ministerelor şi ale altor organe de specialitate 
ale administraţiei publice centrale – P.L.X 631/2005 

13. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române – 
P.L. X nr.647/2006 

 A participat ca invitat domnul Ion Gogoescu – şef serviciu în cadrul 
Ministerului Finanţelor Publice.   

Lucrările şedinţei au fost conduse de d-l deputat Stelian Duţu, 
preşedintele comisiei. 
 Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Apărării Naţionale a fost dezbătut şi avizat favorabil cu unanimitate de 
voturi. 
 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.176/2005 pentru reglementarea unor probleme financiare în 
anul 2005 în domeniul asigurărilor pentru şomaj a fost dezbătut în prezenţa 
reprentantului Ministerului Finanţelor Publice, domnul Ion Gogoescu, care a 
arătat că, având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.155/2005 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2005, care precizează că s-au făcut unele modificări în sensul diminuării 
transferurilor de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, se impune modificarea 
OUG nr.176/2005. 
 În urma dezbaterilor, proiectul de lege a fost avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi. 
 Proiectul de lege înscris la pct.9 pe ordinea de zi a fost dezbătut şi 
avizat favorabil cu majoritate de voturi (o abţinere a domnului deputat Ioan 
Cindrea), iar cele de la pct.10 şi 11 au fost avizate favorabil cu unanimitate 
de voturi. 
 Propunerile legislative înscrise la pct.12 şi 13 pe ordinea de zi au fost 
dezbătute şi avizate favorabil cu unanimitate de voturi. 

 
 Din numărul total al membrilor comisiei (19), în ziua de 7 februarie 
2006 au absentat d-l Gheorghe Barbu – ministrul muncii, solidarităţii sociale 
şi familiei (în locul domniei sale participând d-l deputat Alexandru Mocanu, 
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conform prevederilor art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat) şi domnul Mihai Alexandru Voicu – ministru delegat. 
 
 Au fost prezenţi următorii: Stelian Duţu, Ion Mînzînă, Marian Sârbu,  
Rovana Plumb, Ionela Pop Bruchental, Filonaş Chiş, Ioan Cindrea, Iuliu 
Furo, Ion Giurescu, Adrian Miuţescu, Valentin Iliescu, Dan Mocănescu, 
Gabriela Nedelcu, Pavel Todoran, Adina Vălean, Mircea Coşea, Kerekes 
Karoly, Mocanu Alexandru. 
 
 În ziua de 8 februarie 2006, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 14.00 – 18.00.  

Lucrările şedinţei au fost conduse de d-l deputat Stelian Duţu, 
preşedintele comisiei.  
 Au participat ca invitaţi din partea Ministerului Muncii Solidarităţii 
Sociale şi Familiei: domnul Cătălin Dănilă - Secretar de Stat, doamna Maria 
Muga - Secretar de Stat, doamna Georgeta Bratu - director, doamna Mihaela 
Grecu - director, Dumitru Călinoiu - director general, Camelia Cărbunaru -
director, Adriana Vlad - consilier integrare, Ana-Maria Rădoi - expert.   
 Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Italiene privind reglementarea şi 
gestionarea fluxurilor migratorii în scop lucrativ, semnat la Roma la 12 
octombrie 2005 a fost prezentat de domnul Secretar de Stat Cătălin Dănilă. 
Domnia sa a arătat că acest acord prevede facilitarea recrutării şi integrării 
cetăţenilor celeilalte Părţi Contractante pe piaţa internă a muncii, ţinând cont 
de situaţia pieţei forţei de muncă locale. Acordul conţine de asemenea, 
dispoziţii referitoare la colaborarea şi schimbul de experienţă şi bune practici 
între organismele competente privind întâlnirea cererii cu oferta de muncă. 
 În urma dezbaterii, proiectul de lege a fost adoptat în forma prezentată, 
cu unanimitate de voturi. 
 Proiectul de Lege privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul 
transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora a fost 
dezbătut şi adoptat în forma prezentată, cu unanimitate de voturi. 
 Propunerea legislativă înscrisă la pct.3 pe ordinea de zi a fost 
prezentată de domnul deputat Nicolae Păun, în calitate de iniţiator. Domnia 
sa a arătat că este justificată o astfel de propunere legislativă întrucât există o 
categorie de persoane persecutate din motive etnice, îndreptăţită să 
primească drepturi reparatorii şi care nu a fost încă prevăzută într-un astfel 
de act normativ. 
 Domnul deputat Kerekes Karoly a arătat că o astfel de reglementare ar 
trebui formulată sub forma amendării Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 
pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind 
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de 
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dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor 
deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu 
modificările ulterioare. 
 Domnul deputat Mircea Coşea arată că pentru o astfel de propunere 
legislativă sursa de finanţare nu poate fi fondul de rezervă al Guvernului şi 
trebuie clarificată situaţia eventualilor beneficiari.  
 Domnul deputat Ion Giurescu este de părere că sunt condiţii speciale 
pentru minoritatea reprezentată de domnul deputat Păun Nicolae şi arată că o 
soluţie pentru finanţare ar fi ca propunerea legislativă să intre în vigoare la 1 
ianuarie 2007 pentru a putea fi prevăzută în cheltuielile bugetare. 
 Domnul preşedinte, Stelian Duţu, subliniind faptul că propunerea 
legislativă a fost avizată nefavorabil de către CES şi a fost respinsă de Senat, 
atrage atenţia că propunerea legislativă nu poate fi aprobată în forma 
prezentată şi propune comisiei să amâne dezbaterea acestei iniţiative pentru 
două săptămâni, timp în care iniţiatorul trebuie să găsească o formulă corectă 
atât din punct de vedere tehnic cât şi sub aspectul finanţării. 
 Propunerea domnului preşedinte a fost acceptată cu unanimitate de 
voturi. 
 Propunerea legislativă privind calendarul de creştere a salariului 
minim pe economie a fost dezbătută şi respinsă cu 8 voturi pentru respingere 
(Stelian Duţu, Alexandru Mocanu, Ionela Bruchental, Adrian Miuţescu, Dan 
Mocănescu, Karoly Kerekes, Adina Vălean, Valentin Adrian Iliescu) şi 6 
abţineri (Ioan Cindrea, Rovana Plumb, Marian Sârbu, Gabriela Nedelcu, Ion 
Giurescu, Iuliu Furo), întrucât nu are suport în ce priveşte calculul conform 
căruia salariul minim brut pe ţară creşte până la nivelul salariului minim din 
statele Uniunii Europene. 
 Proiectul de Lege privind sistemul naţional de asistenţă socială, al 
cărui raport a fost întocmit în urma dezbaterii proiectului în luna decembrie 
2005, a fost reluat în discuţie pentru a clarifica momentul intrării în vigoare a 
legii. Avându-se în vedere că era prevăzută în textul legii data de 1 ianuarie 
2006, aceasta fiind depăşită, a fost necesară corectarea, conform sugestiei 
Departamentului tehnic – legislativ, optându-se pentru prezumţia de intrare 
în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial. 
 Propunerea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 
privind venitul minim garantat a fost prezentat de domnul director Dumitru 
Călinoiu, care a arătat principalele modificări aduse legii în sensul evaluării 
mai riguroase a criteriilor de acces la venitul minim garantat. 
 Domnul deputat Marian Sârbu  a arătat că s-a discutat cu reprezentanţi 
ai structurilor asociative locale, iar aceştia au arătat o oarecare reticenţă faţă 
de modificări întrucât legea a fost iniţial construită pentru ameliorarea 
sărăciei extreme în scopul diminuării infracţionalităţii şi conflictelor în 
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aceste medii. Faptul că vor exista criterii restrictive de acces la venitul minim 
garantat nu este agreat şi domnia sa doreşte mai multe date care să clarifice 
motivul introducerii unor astfel de criterii. 
 Domnul Secretar de Stat Cătălin Dănilă apreciază că este necesară 
modificarea Legii nr.416/2001 întrucât există semnale că anumite categorii 
de persoane primesc acest ajutor social fără a fi îndreptăţite, iar scopul legii, 
acela de a diminua sărăcia extremă, nu mai este atins. În plus, are o funcţie 
pasivă, în sensul că sunt descurajate persoanele care vor să muncească. 
 Domnul deputat Ioan Cindrea arată că fiind vorba de o lege de bază, 
trebuie analizate foarte bine obiectivele ce se doresc a fi atinse prin această 
modificare. Domnia sa subliniază că Guvernul a comis trei erori grave şi 
anume:  

- în definirea familiei se încalcă prevederile Codului familiei;  
- obligaţia de a presta munca în folosul comunităţii nu trebuie să 

suplinească norma de lucru pentru anumite posturi care ar trebui 
declarate ca fiind vacante;  

- dacă prin această lege se doreşte combaterea sărăciei, aplicarea ei nu 
poate fi lăsată ca o povară asupra bugetelor locale, ci statul ar trebui să 
îşi asume garantarea acestor drepturi de la bugetul de stat. 

 Dacă aceste trei erori nu sunt corectate, aplicarea legii rămâne în 
continuare o pură teorie, concluzionează domnul deputat Cindrea. 
 Domnul deputat Iuliu Furo a arătat ca listele cuprinzând bunurile 
potenţialilor beneficiari ai legii ar trebui incluse în textul legii, ci nu în 
Normele metodologice de aplicare ale acesteia, pentru o disciplinare a 
aplicării legii, având în vedere că acestea reprezintă esenţa vocaţiei la venitul 
minim garantat. 
 Domnul deputat Alexandru Mocanu arată că nu pot fi contestate 
efectele benefice ale legii, dar nu înţelege de ce de 4 ani ne menţinem la un 
număr constant de 500.000 de familii îndreptăţite să primească acest ajutor. 
Ar trebui să existe o disciplinare care să producă efecte pozitive, nu să ducă 
la descurajarea muncii. 
 Domnul deputat Marian Sârbu subliniază faptul că în toate ţările 
civilizate există o astfel de lege, chiar şi în cele foarte bogate.  
 Doamna Secretar de Stat Maria Muga a arătat că toate modificările 
cuprinse în proiectul aflat în dezbatere au fost discutate în nenumărate 
rânduri cu asociaţiile locale. În ce priveşte definirea familiei, în Legea 
venitului minim garantat se vorbeşte despre familie ca fiind o gospodărie şi 
despre nevoile primare ale acesteia. S-a reglementat un număr de maxim 72 
de ore pentru cuantumul venitului minim garantat. Referitor la criteriile 
conform cărora se acordă venitul minim garantat, procedura de stabilire a 
acestora prin hotărâre a Guvernului este obişnuită deoarece ele se modifică 
în timp având în vedere schimbarea permanentă a raportului venit/preţ şi se 
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face în urma consultării cu ministerele de resort şi Institutul Naţional de 
Statistică. 

Din practică s-a constatat faptul că foarte puţini beneficiari ai legii 
aduc lunar adeverinţe prin care dovedesc faptul că nu au refuzat între timp un 
loc de muncă oferit de ANOFM şi prin urmare s-a luat decizia solicitării 
acestei adeverinţe trimestrial. În lipsa ei, ajutorul se suspendă. 

Cu privire la finanţare, trebuie avut în vedere faptul că autorităţile 
locale cunosc cel mai bine membrii proprii şi pot decide cu eficienţă maximă 
repartizarea acestor fonduri. 
 Domnul preşedinte Stelian Duţu propune amânarea dezbaterilor asupra 
acestui proiect, pentru două săptămâni, timp în care ministerele responsabile 
să stabilească liniile generale ale Normelor metodologice pentru a fi 
prezentate comisiei şi de asemenea, propune ca la dezbateri să participe un 
reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice. 
 Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 
 
 Din numărul total al membrilor comisiei (19), în ziua de 7 februarie 
2006 au absentat d-l Gheorghe Barbu – ministrul muncii, solidarităţii sociale 
şi familiei (în locul domniei sale participând d-l deputat Alexandru Mocanu, 
conform prevederilor art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat) şi domnul Mihai Alexandru Voicu – ministru delegat. 
 
 Au fost prezenţi următorii: Stelian Duţu, Ion Mînzînă, Marian Sârbu,  
Rovana Plumb, Ionela Pop Bruchental, Filonaş Chiş, Ioan Cindrea, Iuliu 
Furo, Ion Giurescu, Adrian Miuţescu, Valentin Iliescu, Dan Mocănescu, 
Gabriela Nedelcu, Pavel Todoran, Adina Vălean, Mircea Coşea, Kerekes 
Karoly, Mocanu Alexandru. 
 
  
  Preşedinte,     Secretar, 

  Stelian DUŢU      Rovana PLUMB 
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