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SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 14 şi 15 februarie 2006 

 

 

În ziua de 14 februarie 2006, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 14 - 16, având următoarea ordine 
de zi: 

Fond 
1. 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 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale 
de sănătate – P.L. X nr.14/2006 – comun cu Comisia pentru sănătate şi 
familie 

3. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.144/2005 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă – P.L.X nr.666/2005 

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

 Au fost studiate individual proiectele de acte normative înscrise pe 
ordinea de zi. 
 Din numărul total al membrilor comisiei (19), în ziua de 14.02.2006 
au absentat: d-l deputat Gheorghe Barbu (grup parlamentar PD) – ministru 
(în locul domniei sale a participat d-l deputat Alexandru Mocanu, conform 
prevederilor art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat), d-l deputat Voicu Mihai Alexandru (grup parlamentar PNL) – 
ministru delegat, (în locul domniei sale a participat d-l deputat Dumitru 
Pardău), dl deputat Mircea Coşea (în locul domniei sale a participat d-na 
deputat Monica Ştirbu). 
 Au fost prezenţi următorii: Stelian Duţu, Ion Mînzînă, Marian Sârbu,  
Rovana Plumb, Filonaş Chiş, Ioan Cindrea, Iuliu Furo, Ion Giurescu, Adrian 
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Miuţescu, Valentin Iliescu, Dan Mocănescu, Gabriela Nedelcu, Pavel 
Todoran, Adina Vălean, Kerekes Karoly, Mocanu Alexandru. 
 
 În ziua de 15 februarie 2006, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 9 – 17. 

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

La dezbateri au participat ca invitaţi: 
1. Dl Silviu Bian - Secretar de Stat în cadrul Ministerului Muncii, 

Solidarităţii Sociale şi Familiei 
2. Dl Mihai Şeitan – Secretar de Stat în cadrul Ministerului Muncii, 

Solidarităţii Sociale şi Familiei 
3. D-na Maria Muga - – Secretar de Stat în cadrul Ministerului Muncii, 

Solidarităţii Sociale şi Familiei 
4. Dl Szekely Ervin – Secretar de Stat în cadrul Ministerului Sănătăţii 
5. Dl Cepoi Vasile – Director General – Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate 
6. D-na Aghergheloaie Ştefania – Director General –Casa Naţională de 

Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale 
7. D-na Georgeta Bratu – director, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi 

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

Familiei 
9. D-na Camelia Cărbunaru director, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale 

şi Familiei 
10. Dl Preda Eugen – Director General Executiv – Agenţia Naţională pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă 
11. D-na Veronica Dobre - Director – Agenţia Naţională pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă 
12. D-na Sebe Cecilia – Expert Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi 

Familiei 
13. D-na Cristina Stroe – Inspector - Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale 

şi Familiei 
14. Dl Flavius Ungureanu - Şef serviciu - Agenţia Naţională pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă 
 Proiectul de lege înscris la punctul 1 al ordinii de zi a fost dezbătut în 
cadrul şedinţei comisiei din ziua de 8 februarie 2006. Ca urmare a faptului că 
în avizul Comisiei de politică economică reformă şi privatizare au fost 
cuprinse amendamente la proiectul de lege, acestea au fost supuse dezbaterii 
şi au fost acceptate cu unanimitate de voturi. 
 Per ansamblu proiectul de lege a fost adoptat cu amendamente cu 
unanimitate de voturi. 
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Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.144/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 
muncă a fost prezentat de către domnul Secretar de Stat Silviu Bian. 

Domnia sa a arătat că în urma evaluării efectelor generate de 
implementarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj 
şi stimularea ocupării forţei de muncă, s-a ajuns la concluzia că deşi unele 
măsuri de stimulare a ocupării forţei de muncă şi-au dovedit eficienţa pe 
piaţa muncii, în prezent se impune o abordare consistentă a obiectivelor 
precum creşterea ratei de ocupare a forţei de muncă, reducerea ratei 
şomajului, promovarea unei pieţe a muncii mai flexibile şi întărirea cadrului 
legal şi instituţional adecvat, în sensul adoptării unor noi măsuri, precum şi 
al adaptării celor existente la realitatea societăţii româneşti aflată în 
permanentă schimbare.  

În concordanţă cu angajamentele privind relaxarea fiscală cuprinse în 
Programul de Guvernare pe perioada 2005-2008, ce impun necesitatea 
reducerii graduale a cotei de impozitare pentru contribuţiile la fondurile 
sociale începând cu anul2006, actul normativ reglementează reducerea cotei 
contribuţiei datorate de angajatori la bugetul asigurărilor pentru şomaj, de la 
3% la 2,5%. 

Domnul Secretar de Stat a mai subliniat faptul că actul normativ se 
impune a fi promovat cu caracter de urgenţă întrucât implicaţiile financiare 
generate de implementarea măsurilor prevăzute în proiect sunt avute în 
vedere la fundamentarea bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2006. 

Domnul deputat IonCindrea referindu-se la modificările aduse Legii 
nr. 76/2002 prin proiectul de Lege aflat în dezbatere doreşte să atragă atenţia 
asupra a două probleme de fond: 1. reducerea cotei de contribuţie a 
angajatorilor s-a făcut fără un calcul care să concluzioneze cheltuielile  

 2. nu s-a avut în vedere ce impact vor avea măsurile pasive asupra 
stimulării ocupării forţei de muncă atât timp cât unii vor primi ajutor de 
şomaj mai mare decât salariul minim pe economie. 

De asemenea dânsul arată că ponderea şomerilor este în creştere de la 
50% la 60%,  iar numărul celor care doresc să acceseze credite în scopul de a 
porni o afacere este în continuă scădere. 

Domnul Secretar de Stat l-a asigurat pe domnul deputat că nu vor fi 
probleme financiare ca urmare a reducerii cotei de contribuţie pentru 
angajatori, iar cu privire la raportarea ajutorului de şomaj al unor persoane cu 
vechime mai mare în muncă la salariul minim brut pe ţară trebuie avut în 
vedere faptul că se preconizează ca acesta să crească pentru că şi economia 
este în continuă mişcare. Cu privire la microcredite domnia sa arată că pe 
viitor se aşteapă o creştere a numărului acestora şi datorită faptului că se va 
proceda la relaxarea condiţiilor de acordare reglementate prin normele 
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metodologice şi în plus anul acesta vor fi implicate mai multe bănci, spre 
deosebire de situaţia de până acum când Banca Comercială era unicul 
partener. 
 Domnul deputat Marian Sârbu subliniază faptul că ar trebui să se 
găsească o soluţie ca partea activiţăţilor de creditare să fie debranşată de la 
atribuţiile Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Familiei şi de acest 
lucru să se ocupe firme specializate pentru că în timp Ministerul nu a reuşit 
să stimuleze angajatorii ci doar aceste atribuţii îngreunează activitatea 
Ministerului; mai mult în alte state nu se mai practică o astfel de politică de 
creditare. 
 Domnul Secretar de Stat, Silviu Bian, arată că din acest punct de 
vedere este în asentimentul domnului deputat şi pentru anul următor s-ar 
putea renunţa la acest sistem. 
 Domnul deputat Alexandru Mocanu atrage atenţia că prin modul de 
construire a prevederilor Legii trebuie să fie evitate situaţiile de genul celor 
în care unii administratori disponibilizează angajaţi dintr-o firmă proprie şi 
înfiinţează alta pe baza unor microcredite obţinute ca urmare a angajării 
şomerilor disponibilizaţi tot de el. 
 Domnul Secretar de Stat arată că astfel de situaţii nu mai pot exista în 
condiţiile actualei legi şi din punct de vedere procedural atrage atenţia că 
deşi la Senat Proiectul de lege a fost respins solicită comisiei aprobarea 
Ordonanţei de Urgenţă în forma publicată în Monitorul Oficial. 
 În urma dezbaterilor Proiectulul de Lege privind respingerea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.144/2005 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă, a fost adoptat cu modificarea titlului şi a 
articolului unic cu 11 voturi pentru (Stelian Duţu, Karoly Kerekes, Ionela 
Pop Bruchental, Adrian Miuţescu, Valentin Iliescu, Dan Mocănescu, Mircea 
Ciopraga, Monica Ştirbu, Alexandru Mocanu, Iuliu Furo, Dumitru Pardău) şi 
7 voturi împotrivă (Marian Sârbu, Rovana Plumb, Ioan Cindrea, , Ion 
Giurescu, Gabriela Nedelcu, Pavel Todoran). 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii 
copilului a fost prezentat de doamna Secretar de Stat Maria Muga. 

Domnia sa apreciază că principalele obiective ale proiectului aflat în 
dezbatere privesc consolidarea financiară a sistemului public de pensii prin 
trecerea la bugetul de stat a finanţării prestaţiilor privind creşterea copilului 
şi care nu au legătură cu pensiile  precum şi reducerea abandonului de copii 
şi sporirea natalităţii, prin adoptarea unor măsuri specifice. 

Dl Marian Sârbu consideră că prin această Ordonanţă de urgenţă se 
face o decuplare de la nişte echilibre şi nu se mai păstrează cuantumul 
indemnizaţiei de maternitate de 75% din salariul mediu pe economie. De 
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asemenea domnia sa arată că este greşit modul în care s-a stabilit acordarea 
stimulentului doar dacă părintele se întoarce la muncă înainte de împlinirea 
vârstei de doi ani de către copil deoarece ar trebui ca indemnizaţia în 
întregime să se acorde tuturor mamelor indiferent dacă lucrează sau nu. 

Doamna Maria Muga arată că nu se consideră a fi o indemnizaţie 
pentru copil ci un venit de înlocuire pentru părintele care iese din câmpul 
muncii şi se ocupă de creşterea copilui. 

Doamna deputat Rovana Plumb doreşte să afle care au fost 
argumentele pentru adoptarea prin ordonanţă de urgenţă a prevederilor aflate 
în dezbatere din moment ce există unele dispoziţii care intră în vigoare abia 
de la 1 ianuarie 2007 şi apreciază că prin dispoziţiile ei Ordonanţa nu 
încurajează natalitatea, încalcă Constituţia României, nu este corect faptul de 
a limita acordarea indemnizaţiei doar pentru trei copii şi crează discriminare 
între copii. 

Doamna Secretar de Stat  Maria Muga arată că nu este vorba de 
calcule financiare care au stat la baza stbilirii cuantumului indemnizaţiei  , ci 
este vorba de susţinerea de către stat a familiilor în vederea creşterii 
copilului. 

Nici un sistem din lume nu leagă acest drept la indemnizaţie pentru 
creşterea copilului de contribuţia individuală la bugetul statului. 

În continuare, s-a trecut la dezbaterea pe fond a proiectului de lege şi 
au fost discutate primele patru articole. 

Au fost formulate următoarele amendamente: 
- titlul Legii (amendament formulat de Comisia pentru egalitate de şanse 

între femei şi bărbaţi) adoptat cu unanimitate de voturi; 
- articolul 1 aineatul (1), (amendament formulat de Comisia pentru 

egalitate de şanse între femei şi bărbaţi ) respins cu 3 voturi pentru, 8 
împotrivă şi 2 abţineri; 

- articolul 1 alineatul (2), (mendament formulat de domnul deputat Stelian 
Duţu) şi acceptat cu 8 voturi pentru, 4 împotrivă şi  2 abţineri. 

- amendamentele formulate de către domnii deputaţi Karoly Kerekes şi 
Miuţescu Adrian au rămas în discuţie pentru şedinţa următoare; 

- articolul 2 (amendamente formulate de domnul deputat Ion Giurescu şi  
Comisia pentru egalitate de şanse între femei şi bărbaţi) respins cu 8 
voturi pentru şi 10 împotrivă; 

- articolul 3 alineatul (1), (amendament formulat de domnul deputat Stelian 
Duţu) acceptat cu 10 voturi pentru şi 5 abţineri; 

-  articolul 3 alineatul (11) (amendament formulat de domnul deputat 
Stelian Duţu) acceptat cu unmnimitate de voturi; 

- articolul 3 alineatul (12) (amendament formulat de domnul deputat Stelian 
Duţu) acceptat cu unmnimitate de voturi; 
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- articolul 3 alineatul (2) (amendamente formulate de domnii deputaţi 
Marian Sârbu şi Ioan Cindrea) respinse cu 7 voturi pentru, 8 împotrivă şi 
1 abţinere, respectiv 7 voturi pentru, 9 împotrivă şi 1 abţinere; 

- articolul 3 alineatul (3) (amendament formulat de doamna deputat Doin 
Dreţcanu) respins cu 8 voturi pentru şi 10 împotrivă; 

- articolul 4 (amendament formulat de domnul deputat Ioan Cindrea) 
respins cu 5 voturi pentru şi 8 împotrivă; 

- articolul 41 (amendament formulat de doamna deputat Cornelia Ardelean) 
acceptat cu 9 voturi pentru şi 8 împotrivă. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări 
sociale de sănătate, comun  cu Comisia pentru sănătate şi familie a fost 
dezbătut şi s-a stabilit să se întocmească un raport care să fie pus la dispoziţia 
Comisia pentru sănătate şi familie pentru a-şi exprima punctul de vedere 
asupra acestuia. 

 
 În ziua de 15.02.2006, din numărul total al membrilor comisiei (19), 
au absentat: d-l deputat Gheorghe Barbu (grup parlamentar PD) – ministru 
(în locul domniei sale a participat d-l deputat Alexandru Mocanu, conform 
prevederilor art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat), d-l deputat Voicu Mihai Alexandru (grup parlamentar PNL) – 
ministru delegat, (în locul domniei sale a participat d-l deputat Dumitru 
Pardău), dl deputat Mircea Coşea – grup parlamentar PNL, (în locul domniei 
sale a participat d-na deputat Monica Ştirbu), d-na deputat Adina Vălean 
(grup parlamentar PNL), în locul domniei sala participând dl deputat Mircea 
Ciopraga. 
 
 Au fost prezenţi următorii: Stelian Duţu, Ion Mînzînă, Marian Sârbu,  
Rovana Plumb, Filonaş Chiş, Ioan Cindrea, Iuliu Furo, Ion Giurescu, Adrian 
Miuţescu, Valentin Iliescu, Dan Mocănescu, Gabriela Nedelcu, Pavel 
Todoran, Kerekes Karoly, Mocanu Alexandru. 

 
 

 

  Preşedinte,     Secretar, 
  Stelian DUŢU      Rovana PLUMB 

   

 6




