
Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 

 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 28 şi 29 martie 2006 

 

 

În ziua de 28 martie 2006, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
şi-a desfăşurat lucrările între orele 14.00 – 18.00, având următoarea ordine 
de zi: 

Avizare 
1. Propunere legislativă pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Autorităţii Naţionale pentru Integritate – PL.X 110/2006 
2. Proiect de Lege privind medierea şi organizarea profesiei de mediator – 

PL.X 185/2006 
3. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.2/2006 pentru suspendarea aplicării prevederilor Legii nr.7/2006 
privind statutul funcţionarului public parlamentar – PL.X 169/2006 
Fond 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.184/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.91/2005 pentru instituirea Programului de acordare a unor ajutoare 
băneşti populaţiei cu venituri reduse care utilizează gaze naturale pentru 
încălzirea locuinţei, în vederea creşterii eficienţei consumului, siguranţei 
şi calităţii vieţii – PL.X 131/2006 

5. Proiect de Lege privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă – PL.X 120/2006 

6. Proiect de Lege pentru modificarea art.7 din Ordonanţa Guvernului 
nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de 
către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 
1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice – PL.X 149/2006 

7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2006 
privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului 
didactic din unităţile şi instituţiile de învăţământ, salarizat potrivit Legii 
nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic – PL.X 142/2006. 
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Lucrările şedinţei au fost conduse de d-l deputat Stelian Duţu, 
preşedintele comisiei. 

 
La dezbateri au participat ca invitaţi: 

1. D-l Marius Marinescu – senator; 
2. Ştefana Aghergheloaei – secretar general, Casa Naţională de Pensii şi 

Alte Drepturi de Asigurări Sociale; 
3. D-na Mihaela Grecu – director, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi 

Familiei; 
4. D-na Ligia Medrea – director general, Autoritatea Naţională de 

Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale; 
5. D-na Doina Lica – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice; 
6. D-na Daniela Pescaru – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice; 
7. D-na Violeta Belegante – şef serviciu, Ministerul Justiţiei; 
8. D-na Cristina Stroe – inspector, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi 

Familiei. 
 
Propunerea legislativă pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Autorităţii Naţionale pentru Integritate, a fost prezentată de d-l senator 
Marius Marinescu, în calitate de iniţiator, care arată că aceasta se înscrie în 
prevederile Capitolelor 10 şi 11 din Programul de Guvernare al Alianţei 
PNL-PD în privinţa transparenţei şi obligativităţii depunerii declaraţiilor de 
avere şi de interese. De asemenea, iniţiativa urmăreşte, în acelaşi timp, 
îndeplinirea cerinţelor prevăzute în Raportul de evaluare al GRECO (grupul 
de state împotriva corupţiei) asupra progreselor făcute de România în lupta 
anticorupţie. 
 D-l deputat Marian Sârbu s-a interesat în legătură cu titlul iniţiativei 
legislative, la ce fel de integritate se referă iniţiatorul (integritate morală, 
fizică sau de altă natură) şi de ce nu s-a clarificat acest aspect încă din titlu. 

D-l senator a specificat faptul că este vorba de integritate morală şi nu 
este nevoie să fie inserat în titlu pentru că o astfel de instituţie există şi în alte 
ţări. 
 D-l deputat Ioan Cindrea a semnalat faptul că prin această iniţiativă 
legislativă se crează pe lângă Parlament o autoritate executivă, încălcându-se 
prin aceasta principiul constituţional al separării puterilor în stat, având în 
vedere faptul că autoritatea nou creată urmează să fie subordonată 
Parlamentului. 
 D-l senator Marius Marinescu a arătat că la ora actuală nu există o 
asemenea autoritate, care să verifice declaraţiile de avere şi de aceea este 
necesară crearea ei. 
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 D-l deputat Adrian Miuţescu a precizat că domnia sa nu consideră 
oportună crearea unei astfel de autorităţi şi a propus respingerea iniţiativei 
legislative. 

Supusă la vot, propunerea legislativă a fost avizată nefavorabil cu 6 
voturi pentru şi 5 voturi împotrivă: pentru aviz negativ s-au exprimat Filonaş 
Chiş, Ioan Cindrea, Adina Vălean, Adrian Miuţescu, Marian Sârbu şi Pavel 
Todoran, iar pentru aviz favorabil s-au exprimat Stelian Duţu,  Karoly 
Kerekes, Ionela Pop Bruchental, Alexandru Mocanu şi Iuliu Furo. 

 
Proiectul de Lege privind medierea şi organizarea profesiei de 

mediator a fost prezentat de d-na Violeta Belegante – şef serviciu în cadrul 
Ministerul Justiţiei, care a arătat că proiectul a fost elaborat în contextul 
preocupărilor constante pentru promovarea metodelor alternative de 
rezolvare a conflictelor şi apare ca fiind una din temele de bază ale strategiei 
reformei în justiţie. De asemenea, domnia sa a arătat avantajele pe care le 
prezintă medierea faţă de procedurile în justiţie, subliniind faptul că au fost 
valorificate rezultatele eforturilor Consiliului Europei în acest domeniu. 

D-l deputat Karoly Kereres a apreciat proiectul ca fiind foarte 
interesant şi pentru faptul că orice persoană cu studii superioare poate avea 
calitatea de mediator dacă îndeplineşte şi celelalte condiţii prevăzute de lege. 

D-l deputat Pavel Todoran a atras atenţia că este foarte important şi 
avizul Consiliului Economic şi Social referitor la soluţionarea conflictelor de 
muncă, neputând fi vorba de soluţionarea acestora prin medierea prevăzută 
de prezentul proiect. 

D-na Violeta Belegante a precizat că la art.73 alin.(2) se prevede 
faptul că în continuare medierea conflictelor de muncă rămâne supusă 
dispoziţiilor speciale prevăzute de legi.  

La acest articol, d-l deputat Marian Sârbu a formulat un amendament 
în sensul soluţionării conflictelor de muncă conform dispoziţiilor legilor 
speciale. Amendamentul a fost acceptat cu unanimitate de voturi. 

Supus la vot, proiectul de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de 
voturi.  

 
Referitor la Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.2/2006 pentru suspendarea aplicării prevederilor 
Legii nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, d-na 
Daniela Pescaru – şef serviciu în cadrul Ministerului Finanţelor Publice,  a 
solicitat membrilor comisiei să voteze împotriva formei prezentate de Senat, 
pentru a evita crearea unui precedent periculos în acordarea unor drepturi 
unei categorii de funcţionari publici, mai ales că se lucrează la o nouă lege de 
salarizare a bugetarilor care va fi echitabilă pentru toate categoriile de 
funcţionari bugetari. 
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D-l deputat Marian Sârbu a arătat că nu este vorba de crearea unui 
precedent ci se încearcă suspendarea unei legi care a fost aprobată de 
Parlament şi care nu se referă la salarizarea funcţionarilor parlamentari ci la 
statutul lor. În plus, dacă s-ar fi dorit înlăturarea efectelor acestei legi, 
ordonanţa ar fi trebuit să prevadă abrogarea şi nu suspendarea aplicării legii.  

Domnia sa a propus avizarea favorabilă a proiectului în forma 
prezentată de Senat, mai precis respingerea ordonanţei de urgenţă. 
Propunerea este acceptată cu 6 voturi pentru, 3 împotrivă şi 2 abţineri: pentru 
aviz favorabil s-au exprimat Filonaş Chiş, Ioan Cindrea, Marian Sârbu, Pavel 
Todoran, Karoly Kerekes şi Iuliu Furo, pentru aviz negativ s-au exprimat 
Stelian Duţu, Ionela Pop Bruchental şi Alexandru Mocanu, abţinându-se de 
la vot Adina Vălean şi Adrian Miuţescu. 

 
La proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.184/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.91/2005 pentru instituirea Programului de acordare a unor 
ajutoare băneşti populaţiei cu venituri reduse care utilizeză gaze naturale 
pentru încălzirea locuinţei, în vederea creşterii eficienţei consumului, 
siguranţei şi calităţii vieţii, d-na deputat Adina Vălean a propus un 
amendament, formulat la art.4 alin.(1), care a fost acceptat cu 6 voturi pentru 
şi 4 abţineri. 

Amendamentele formulate de către Comisia pentru industrie şi 
servicii, prin avizul acesteia, au fost respinse şi se vor regăsi în raportul 
comisiei. 

La votul final, proiectul de lege a fost acceptat cu 10 voturi pentru şi 2 
voturi împotrivă. Pentru adoptare s-au exprimat Stelian Duţu, Karoly 
Kerekes, Ionela Pop Bruchental, Filonaş Chiş, Ioan Cindrea, Iuliu Furo, Ion 
Giurescu, Gabriela Nedelcu, Adina Vălean şi Adrian Miuţescu, votând 
împotrivă Marian Sârbu şi Pavel Todoran. 

 
Dezbaterea proiectului de lege înscris la punctul 5 pe ordinea de zi a 

fost amânată, la rugămintea d-lui Secretar de Stat Silviu Bian, preşedintele 
Agenţiei, întrucât acesta nu a putut participa, aflându-se în şedinţa 
Consiliului de administraţie al ANOFM. Propunerea a fost acceptată cu 
unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea art.7 din Ordonanţa Guvernului 

nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către 
regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 
6 martie 1945 din motive etnice, a fost dezbătut în prezenţa d-nei Ştefana 
Aghergheloaei – secretar general al Casei Naţionale de Pensii şi Alte 
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Drepturi de Asigurări Sociale, în şedinţa comună cu Comisia juridică de 
disciplină şi imunităţi. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea alin.(4) al 
art.7, în sensul schimbării competenţei de soluţionare a contestaţiilor făcute 
de petenţi, urmând ca aceasta să revină tribunalelor şi nu curţilor de apel. 

Luându-se în considerare punctul de vedere al Guvernului, care a fost 
negativ, d-l preşedinte Stelian Duţu a propus respingerea proiectului de lege, 
întrucât prin prevederile sale se încalcă articolul 3 din Codul de procedură 
civilă. 

Propunerea a fost acceptată de membrii Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi cu 10 voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi 2 abţineri şi 
de către membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu 6 voturi 
pentru, 3 împotrivă şi 2 abţineri. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2006 

privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului didactic 
din unităţile şi instituţiile de învăţământ, salarizat potrivit Legii nr.128/1997 
privind Statutul personalului didactic, aflat la punctul 7 pe ordinea de zi, este 
amânat pentru şedinţa din 29 martie când va fi dezbătut în şedinţă comună cu 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

 
Din numărul total al membrilor comisiei (19), în ziua de 28 martie 

2006 au absentat 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) a participat d-l deputat Alexandru Mocanu, conform prevederilor 
art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

Au fost 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 şi 
Alexandru Mocanu. 

 

În ziua de 29 martie 2006, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
şi-a desfăşurat lucrările între orele 9.00 – 12.00, având următoarea ordine de 
zi: 
1. Proiect de Lege privind pensiile facultative – PL.X 53/2006 
2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2006 

pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul 
asigurărilor sociale – PL.X 141/2006  
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3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2006 
privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului 
didactic din unităţile şi instituţiile de învăţământ, salarizat potrivit Legii 
nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic – PL.X 142/2006. 

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

 
Proiectele de lege înscrise la punctele 1 şi 2 pe ordinea de zi au fost 

amânate pentru o dată ce se va stabili de comun acord cu Comisia pentru 
buget finanţe şi bănci, în vederea discutării în şedinţă comună. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2006 

privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului didactic 
din unităţile şi instituţiile de învăţământ, salarizat potrivit Legii nr.128/1997 
privind Statutul personalului didactic a fost dezbătut împreună cu Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi a fost adoptat în forma 
prezentată, cu unanimitate de voturi. 

 
Din numărul total al membrilor comisiei (19), în ziua de 29 martie 

2006 au absentat 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) a participat d-l deputat Alexandru Mocanu, conform prevederilor 
art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

Au fost 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 şi 
Alexandru Mocanu. 
 

 

  Preşedinte,     Secretar, 
  Stelian DUŢU      Karoly KEREKES 
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