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În ziua de 11 aprilie 2006, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
şi-a desfăşurat lucrările între orele 14 – 19, având următoarea ordine de zi:  
 

Ora 14 – şedinţă comună, la Comisia pentru sănătate şi familie  
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de 
sănătate – PL.X 14/2006.  

 
 Ora 15 – sala de şedinţe a comisiei, etaj 7, cam.7077 

Avizare 
2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi – Pl.x 
214/2006 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 
5/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului 
European din România – PL.X 229/2006  

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2006 
pentru modificarea şi completarea Legii bibliotecilor nr.334/2002 – PL.X 
239/2006  

5. Proiect de Lege privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari – PL.X 
226/2006  

6. Proiect de Lege pentru modificarea art.10 din Legea nr. 752/2001 privind 
organizarea şi funcţionarea Academiei Române – PL.X 221/2006  

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor prevederi 
privind funcţia publică – PL.X 216/2006  
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Fond 
8. Proiect de Lege privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale 

pentru ocuparea Forţei de  Muncă – PL.X 120/2006 
9. Proiect de Lege privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii 

speciale  – PL.X 140/2006 
10. Proiect de Lege privind unele măsuri de protecţie socială a personalului 

disponibilizat din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, prin 
concedieri colective, ca urmare a restituirii pădurilor către foştii 
proprietari – PL.X 190/2006 

11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă – Pl.x 152/2006 

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

preşedintele comisiei. 
 
La dezbateri au participat ca invitaţi: 

1. D-l Vasile Cepoi – director general, Casa Naţională pentru Asigurări de 
Sănătate; 

2. D-na Ştefana Aghergheloaei – Secretar general, Casa Naţională de Pensii 
şi alte Drepturi de Asigurări Sociale; 

3. D-l Mihai Şeitan – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Solidarităţii 
Sociale şi Familiei; 

4. D-l Petre Ciotloş – Secretar general adjunct, Casa Naţională de Pensii şi 
alte Drepturi de Asigurări Sociale; 

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

6. D-na Maria Moţa – preşedinte Agenţia Naţională pentru Egalitate de 
Şanse pentru Femei şi Bărbaţi; 

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

8. D-l Vasile Lupu – Secretar de Stat, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale; 

9. D-l Eugen Coifan – vicepreşedinte, Agenţia Naţională a Funcţionarilor 
Publici; 

10. D-na Xenia Teodorescu – director general, Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici; 

11. D-l Andras Demeter – director general, Ministerul Culturii şi Cultelor; 
12. D-l Mr. Mihai Dănilă – consilier juridic, Ministerul Apărării Naţionale; 
13. D-l Mr. Gheorghe Mocanu – consilier juridic, Ministerul Apărării 

Naţionale; 
14. D-l Col. Dumitru Antohi – şef secţie, Ministerul Apărării Naţionale; 
15. D-l Gheorghe Sora – preşedinte FNSS METAL; 
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16. D-l Gheorghe Leopea – vicepreşedinte FSLCP; 
17. D-l Vasile Ion – preşedinte FSL-MN; 
18. D-l Dan Mitrea – preşedinte FSSG – “STICEROM”; 
19. D-l Maricel Oancea – vicepreşedinte FSS-METAROM; 
20. D-l Emil Mihăilă – vicepreşedinte FSS-METAROM; 
21. D-l Dan Anghel – vicepreşedinte FSL-Industria Lemnului; 
22. D-l Costin Dumitru  – preşedinte BNS; 
23. D-l Petru Dandea – vicepreşedinte “Cartel Alfa”; 
24.D-l Cornel Constantinoaia – secretar politici sociale CNSLR Frăţia. 
 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări 
sociale de sănătate a fost dezbătut în şedinţă comună cu Comisia pentru 
sănătate şi familie în prezenţa domnului director Vasile Cepoi. 

Discuţiile s-au purtat pe marginea obligaţiei angajatorilor de a suporta 
indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă. 

Domnul director Vasile Cepoi a arătat că din punct de vedere 
principial ar fi corect amendamentul domnului deputat Ioan Cindrea care a 
fost prezentat în şedinţele precedente, în sensul nediscriminării angajatorilor 
în funcţie de numărul angajaţilor, dar trebuie avut în vedere faptul că 
deficitul care rezultă ar trebui acoperit din bugetul Casei Naţionale pentru 
Asigurări de Sănătate. Având în vedere că necesarul pentru plata concediilor 
de incapacitate temporară de muncă pe anul 2006 este estimat la aproximativ 
594 de miliarde lei, iar majoritatea concediilor sunt de sub 7 zile, domnia sa 
apreciază că cel puţin pentru anul acesta ar trebui lăsat să funcţioneze 
sistemul aşa cum s-a prevăzut iniţial şi după o estimare clară să se stabilească 
o astfel de schimbare. 

Domnul deputat Ioan Cindrea consideră că discriminarea angajatorilor 
în funcţie de numărul angajaţilor este neconstituţională şi poate majorarea 
contribuţiei ar rezolva problema pentru a crea un sistem de asigurare reală 
pentru incapacitate temporară de muncă. 

Domnul deputat Ion Giurescu este de părere că nu trebuie mărită 
contribuţia ci trebuie folosite fondurile în mod judicios. 

Domnul deputat Petru Movilă a arătat că se pune problema 
monitorizării concediilor medicale mai lungi de 7 zile, iar numărul de 
angajaţi nu este relevant pentru cifra de afaceri a angajatorilor şi propune să 
se accepte varianta propusă de CNAS. 

Domnul deputat Adrian Miuţescu a arătat faptul că odată ce s-a 
acceptat independenţa CNAS, cu toate efectele pozitive ce decurg de aici, 
poate acest lucru va conduce la reducerea numărului de concedii medicale 
acordate, unele dintre ele chiar fără a fi necesare în realitate. 
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Domnul deputat Mircea Ifrim subliniază faptul că problema 
concediilor medicale este o problemă deosebit de complexă. Domnia sa 
atrage atenţia că deşi există un procent perturbator de un număr de concedii 
care nu sunt corect date, 90% dintre acestea sunt corecte. De asemenea, 
apreciază că această atribuţie nouă dată CNAS este o cursă, deoarece 
autonomia Casei este doar o utopie întrucât bugetul ei nu este independent. 

Domnul deputat Ion Luchian a propus în continuare o soluţie care să 
nu discrimineze angajatorii şi anume plata concediului din a 12 a zi într-un 
procent de 85% din salariu. 

Domnul deputat Mircea Coşea a arătat că această discuţie are o 
abordare exagerat socială, iar legea are şi o latură economică. Concediul 
medical este un factor care trebuie inhibat prin măsuri fiscale. Problema este 
finanţarea şi atât timp cât CNAS nu are un buget propriu nu se poate vorbi de 
punerea în practică a ideilor proprii de către aceasta. Greul nu trebuie lăsat în 
sarcina angajatorilor, ci trebuie analizată problema ca regulă, fără a ne ghida 
după excepţii. Trebuie să existe un fond garantat la nivel de colectare şi 
distribuţie. 

În continuare au fost prezentate amendamentele formulate la art.12, 
prezentate de d-l deputat Ioan Cindrea, d-na deputat Adina Vălean, de d-l 
deputat Grigore Crăciunescu şi de d-l deputat Kerekes Karoly, amendamente 
care au fost respinse. 

Articolul 12 a fost amendat de către domnul deputat Ion Luchian în 
sensul suportării indemnizaţiei pentru incapacitate de muncă de către 
angajator din a 12 zi de concediu.  

Cu privire la dispoziţiile art.17 alin.(1) doamna Ştefana Aghergheloaei 
– Secretar general al Casei Naţionale de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări 
Sociale, a atras atenţia că nu se justifică majorarea procentului de la 75% la 
85% întrucât în baza de calcul asupra căreia se aplică respectivul procent 
intră toate sporurile cu caracter permanent de care beneficiază salariatul şi 
astfel se ajunge la un cuantum al indemnizaţiei pentru incapacitate temporară 
de muncă mai mare decât salariul. 

Amendamentul formulat de d-l deputat Ioan Cindrea, în sensul 
majorării procentului la 85% a fost respins, acceptându-se forma iniţială a 
art.17 alin.(1). 

Per ansamblu proiectul de lege a fost acceptat cu 15 voturi pentru, 5 
voturi împotrivă şi 1 abţinere. Amendamentele admise şi cele respinse vor fir 
edate în raportul comun al celor două comisii. 
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 Ora 15 – sala de şedinţe a comisiei, etaj 7, cam.7077 
 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi a fost dezbătută 
în prezenţa doamnei Maria Moţa – preşedintele Agenţiei Naţionale pentru 
Egalitate de Şanse pentru Femei şi Bărbaţi. 

Doamna Maria Moţa a adus la cunoştinţa membrilor comisiei faptul că 
această propunere legislativă nu are susţinerea Guvernului şi majoritatea 
modificărilor propuse sunt cuprinse într-un proiect iniţiat de către Guvern, 
care este mai bine structurat. Domnia sa a propus avizarea nefavorabilă a 
iniţiative legislative. 

Domnul preşedinte Stelian Duţu a fost de părere că asupra fondului 
propunerii legislative trebuie lăsată să se pronunţe comisia de fond, şi anume 
Comisia pentru egalitate de şanse între femei şi bărbaţi, care va fi în măsură 
să analizeze, probabil chiar împreună, cele două iniţiative legislative şi 
propune avizarea favorabilă a acesteia. Propunerea este acceptată cu 
unanimitate de voturi. 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.5/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Institutului European din România a fost dezbătut şi avizat favorabil cu 15 
voturi pentru şi 2 abţineri. 

Pentru aviz favorabil s-au exprimat următorii: Stelian Duţu, Ion 
Mînzînă, Rovana Plumb, Karoly Kerekes, Ionela Pop Bruchental, Filonaş 
Chiş, Ioan Cindrea, Iuliu Furo, Valentin Iliescu, Mircea Coşea, Dan 
Mocănescu, Gabriela Nedelcu, Pavel Todoran, Adina Vălean, Adrian 
Miuţescu. S-au abţinut domnii deputaţi Marian Sârbu şi Ion Giurescu. 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.26/2006 pentru modificarea şi completarea Legii bibliotecilor a fost 
prezentat membrilor comisiei de către domnul Andras Demeter, director 
general  în cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor. 

Domnul deputat Ioan Cindrea a arătat că este necesară susţinerea 
cheltuielilor de funcţionare a bibliotecilor de la bugetul de stat, considerând 
că bugetele locale nu dispun de resursele financiare pentru o finanţare 
corespunzătoare şi propune amendarea art.8 alin.(1). Amendamentul este 
acceptat cu unanimitate de voturi. 

Domnul deputat Dan Mocănescu a propus amendarea lit.D de la 
Anexa nr.1 în sensul suplimentării numărului de posturi actual la nivelul 
Bibliotecii Naţionale cu încă 50 de posturi. Amendamentul a fost acceptat cu 
unanimitate de voturi. 

Per ansamblu proiectul de Lege, cu cele două amendamente, a fost 
avizat favorabil cu unanimitate de voturi. 

 5



Proiectul de Lege privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari a 
fost dezbătut în prezenţa reprezentanţilor MApN. 

Domnul deputat Kerekes Karoly se interesează dacă procedura de 
judecare şi sancţionare disciplinară a personalului este specială sau se supune 
regulilor dreptului comun. 

Domnul maior Mihai Dănilă – consilier juridic în cadrul Ministerului 
Apărării Naţionale, a arătat că la art. 29 din proiect se reglementează această 
procedură, iar la art. 30 se prevede că cercetările se efectuează de către 
comisii speciale a căror organizare şi funcţionare se stabilesc prin ordin al 
ministrului apărării naţionale. 

Domnul deputat Marian Sârbu a arătat, cu privire la terminologia 
proiectului de lege, că aceasta nu este aceeaşi cu terminologia folosită în 
Legea nr. 395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar 
obligatoriu şi trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat, şi doreşte 
lămuriri în acest sens. 

Domnul maior Mihai Dănilă a arătat că proiectul a fost elaborat de 
către Ministerul Apărării Naţionale împreună cu Ministerul Administraţiei şi 
Internelor şi s-a hotărât de comun acord să fie folosită această terminologie 
ca fiind consacrată în domeniu. 

Supus la vot proiectul de Lege a fost avizat favorabil în forma 
prezentată, cu 16 voturi pentru şi o abţinere. Pentru aviz favorabil s-au 
exprimat următorii: Stelian Duţu, Ion Mînzînă, Rovana Plumb, Karoly 
Kerekes, Ionela Pop Bruchental, Filonaş Chiş, Ion Giurescu, Ioan Cindrea, 
Iuliu Furo, Valentin Iliescu, Mircea Coşea, Dan Mocănescu, Gabriela 
Nedelcu, Pavel Todoran, Adina Vălean, Adrian Miuţescu. S-a abţinut 
domnul deputat Marian Sârbu. 

Proiectul de Lege pentru modificarea art.10 din Legea nr. 752/2001 
privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române a fost analizat şi 
avizat favorabil în forma prezentată cu unanimitate de voturi. 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor 
prevederi privind funcţia publică a fost dezbătută în prezenţa reprezentanţilor 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. 

Ţinând seama de punctul de vedere negativ al Guvernului iniţiativa 
legislativă a fost avizată negativ cu 8 voturi pentru şi 6 voturi împotrivă. 

Pentru aviz nefavorabil s-au exprimat următorii: Marian Sârbu, Pavel 
Todoran, Karoly Kerekes, Filonaş Chiş, Ion Giurescu, Iuliu Furo, Dan 
Mocănescu, Ionela Pop Bruchental, iar împotrivă s-au exprimat Stelian Duţu, 
Valentin Iliescu, Alexandru Mocanu, Adrian Miuţescu, Ioan Cindrea şi 
Gabriela Nedelcu. 

Proiectul de Lege privind unele măsuri de protecţie socială a 
personalului disponibilizat din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor – 
Romsilva, prin concedieri colective, ca urmare a restituirii pădurilor către 
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foştii proprietari a fost prezentat membrilor comisiei de către domnul Vasile 
Lupu – Secretar de Stat în cadrul Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale care arată că în contextul procesului de retrocedare a 
proprietăţilor forestiere Regia Naţională  a Pădurilor – Romsilva – trebuie să-
şi redimensioneze activitatea, bugetul de venituri şi cheltuieli şi să 
disponibilizeze o parte din salariaţi. 

Cu observaţia că în textul Seantului, cu care a fost sesizată comisia 
pentru dezbatere, există unele greşeli faţă de textul Guvernului, care trebuie 
corectate pentru claritatea textului şi concordanţă cu prevederile Codului 
Muncii, proiectul de Lege a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă a fost prezentată de 
către domnul deputat Dan Mocănescu, în calitate de iniţiator, care a arătat că 
imposibilitatea de a declanşa conflictele de interese, prevăzute în sens larg 
are drept consecinţă refuzul oricărei negocieri pe parcursul existenţei 
contractului de muncă al unei persoane. Domnia sa arată, de asemenea, că se 
impune modificarea Legii nr. 168/1999 şi pentru a înlătura eventualele 
abuzuri ale sindicatelor în declanşarea conflictului de interese şi pentru a 
încuraja rezolvarea pe cale paşnică a disputelor prin arbitraj.  

Domnul Mihai Şeitan – Secretar de Stat în cadrul Ministerul Muncii, 
Solidarităţii Sociale şi Familiei, preşedintele Consiliului Economic şi Social, 
este de părere că problema se poate rezolva şi fără modificarea propusă prin 
această iniţiativă legislativă. Domnia sa arată că este vorba de conflicte de 
drepturi şi nu despre conflicte de interese. Având în vedere faptul că la ora 
actuală este revizuită întreaga legislaţie cu privire la soluţionarea conflictelor 
de muncă trebuie evitată modificarea repetată a acesteia şi găsirea unei 
formule acceptabile pentru toate părţile implicate. 

Domnul Costin Dumitru, preşedintele  Blocului Naţional Sindical, a 
arătat că sindicatele au fost de acord cu încheierea unor contracte de muncă 
pe durată de 4 şi 5 ani tocmai pentru a veni în întâmpinerea creării unei 
stabilităţi în proiectarea unei afaceri, dar în negocierea acestor drepturi se 
poate ajunge la impas, moment în care este de folos ca o instanţă să 
stabilească în mod obiectiv salariul unui angajat. 

Domnul Mihai Şeitan, subliniind faptul că instituţia pe care o conduce 
are reprezentare tripartită a propus să fie ascultată şi opinia patronatelor. 

Domnul preşedinte Stelian Duţu a propus amânarea dezbaterilor 
pentru a fi invitaţi şi reprezentanţii patronatelor. Propunerea este acceptată cu 
unanimitate de voturi. 

Proiectul de Lege privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii 
speciale a suscitat vii dezbateri fiind prezenţi atât reprezentanţii Ministerului 
Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei cât şi reprezentanţii sindicatelor. 
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Domnul Secretar de Stat Mihai Şeitan a prezentat membrilor comisiei 
liniile generale ale proiectului de Lege. 

Domnul Petru Dandea – vicepreşedinte “Cartel Alfa”, referindu-se la 
persoanele care îşi desfăşoară activitatea în locuri de muncă ce îndeplinesc 
condiţiile de a fi încadrate în condiţii speciale de muncă, a arătat că 
nerecunoaşterea perioadei de la 1 aprilie 2001 şi până în momentul intrării în 
vigoare a proiectului de lege aflat în dezbatere ca perioadă lucrată în aceste 
condiţii de muncă, duce la prelungirea vârstei la care aceste persoane se pot 
pensiona. Având în vedere faptul că speranţa de viaţă a acestora este mult 
scăzută, domnia sa consideră că nu s-ar produce o discriminare dacă la ora 
actuală li se recunoaşte faptul că lucrează în condiţii speciale şi este normal 
şi logic să se recunoască acest lucru şi pentru perioada anterioară. 
 Domnul Costin Dumitru, preşedintele  BNSindical este de părere că ar 
fi un gest reparator recunoaşterea acestei perioade ca fiind lucrată în condiţii 
speciale, luând în considerare şi faptul că în mod izolat unii au câştigat în 
instanţă acest drept. 

Acelaşi punct de vedere a fost susţinut şi de către domnul Dan Mitrea,  
preşedintele Federaţiei Sindicatelor “STICEROM”. 

Domnul Vasile Ion a remarcat faptul că în multe oraşe unde 
funcţionează combinate din metalurgia neferoasă condiţiile de muncă s-au 
înrăutăţit, dar consideră că obligarea angajatorilor de a suporta plata din 
urmă a cotribuţiei la bugetul asigurărilor sociale ar fi împovărătoare pentru 
angajator. 

Domnul Maricel Oancea – vicepreşedinte FSS-METAROM a pus în 
discuţie situaţia salariaţilor de la SIDEX Galaţi, arătând că aici condiţiile de 
muncă sunt din ce în ce mai grele şi s-ar face un act de dreptate prin 
recunoaşterea perioadei 2001-2006 ca fiind perioadă lucrată în condiţii 
speciale. 

Dacă domnul deputat Ion Giurescu a considerat că a fost greşeala 
legiuitorului în asumarea răspunderii pentru neîncadrarea în condiţii speciale, 
domnul deputat Dan Mocănescu a susţinut că nu legiuitorul a greşit 
fundamental ci angajatorul care a ignorat condiţiile impuse în contractele de 
privatizare. 

Domnul deputat Ioan Cindrea a apreciat că obligaţia plăţii retroactive 
a contribuţiei ar genera un lanţ de disponibilizări pentru a putea fi suportat 
acest efort financiar. 

Domnul deputat Pavel Todoran a arătat că începând din 1990 s-au 
acordat uşor încadrări în grupe de muncă şi în prezent, dacă se doreşte o 
rezolvare retroactivă, ar trebui să se recunoască şi contribuţia. 

Domnul deputat Filonaş Chiş a afirmat că este o scăpare a legii şi 
salariaţii nu pot fi sancţionaţi pentru acest lucru. 

 8



Punându-se în discuţie de către domnul deputat Marian Sârbu 
cuantumul sumei ce trebuie plătită retroactiv, domnul Secretar de Stat Mihai 
Şeitan informează că pentru perioada trecută suma s-ar ridica la 135 milioane 
lei noi, fără penalităţi, la care se adaugă o cheltuială în plus de 6 milioane lei 
noi anul acesta şi se are în vedere încă un efort de 26 de milioane lei anul 
viitor, toate aceste plăţi efectuându-se din contribuţiile existente. 

Domnul deputat Ion Giurescu a considerat că sumele nu sunt chiar 
impresionante şi se pot suporta din bugetul de stat. 

De aceeaşi opinie s-a declarat şi domnul deputat Marian Sârbu. 
Domnul Secretar de Stat Mihai Şeitan a arătat că sunt două elemente 

de avut în vedere:  
- ideea de a introduce noi perioade necontributive ar crea o 

discriminare  
- nu este corect principiul de a plăti pensia cuiva din contribuţia 

altcuiva. 
Domnul deputat Pavel Todoran a fost de părere că o rezolvare a 

problemei ar constitui-o obligarea angajatorilor să investească suma cuvenită 
contribuţiei în îmbunătăţirea condiţiilor de muncă. 

Domnul Gheorghe Sora preşedinte – FNSS-METAL a subliniat faptul 
că salariaţii au lucrat în aceleaşi condiţii de muncă indiferent de lege sau 
contribuţie şi acum nu li se recunoaşte acest lucru. 

Domnul Cornel Constantinoaia – secretar politici sociale CNSLR 
Frăţia apreciază că nu este corect ca salariaţii să sufere atât pentru condiţiile 
grele de muncă cât şi pentru nerecunoaşterea acestui lucru. 

Domnul Dan Anghel – vicepreşedinte FSL-Industria Lemnului doreşte 
să se ţină cont de avizul C.E.S-ului, iar domnul Maricel Oancea a considerat 
propunerea domnului deputat Pavel Todoran ca fiind foarte bună şi a apreciat 
ca măcar parţial plata contribuţiei să fie făcută de angajator prin investirea 
acestor sume în îmbunătăţirea condiţiilor de muncă. 

Domnul preşedinte Stelian Duţu a propus membrilor comisiei şi 
invitaţilor ca domnul Secretar de Stat Mihai Şeitan să ia legătura cu 
Ministerul Finanţelor Publice în vederea găsirii unor soluţii în sprijinul celor 
solicitate. 

 
Din numărul total al membrilor comisiei (19), în ziua de 11.04.2006 a 

absentat d-l deputat Voicu Mihai Alexandru (grup parlamentar PNL) – 
ministru delegat. 

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.  

Au fost prezenţi următorii: Stelian Duţu - preşedinte, Ion Mînzînă - 
vicepreşedinte, Marian Sârbu - vicepreşedinte, Rovana Plumb - secretar, 
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Karoly Kerekes - secretar, Ionela Pop Bruchental, Filonaş Chiş, Ioan 
Cindrea, Iuliu Furo, Ion Giurescu, Valentin Iliescu, Mircea Coşea, Dan 
Mocănescu, Gabriela Nedelcu, Pavel Todoran, Adina Vălean, Adrian 
Miuţescu, Alexandru Mocanu. 

 
 
 În ziua de 12 aprilie 2006, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
şi-a desfăşurat lucrările între orele 11 – 14, având pe ordinea de zi proiectul 
de Lege privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru 
ocuparea Forţei de  Muncă – PL.X 120/2006 

 
Lucrările şedinţei au fost conduse de d-l deputat Marian Sârbu, 

vicepreşedintele comisiei. 
 
La dezbateri au participat ca invitaţi: 

1. D-l Silviu Bian – preşedinte, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă; 
2. D-l Eugen Preda – director general executiv, Agenţia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă; 
3. D-l Albu Ion – secretar general, Confederaţia Sindicală Naţională 
Meridian; 
4. D-l Florea Costache – vicepreşedinte, Patronatul Naţional Român. 
5. D-na Adriana Nedu – expert, Ministerul Muncii Solidarităţii, Sociale şi 
Familiei. 

Proiectul de Lege a fost prezentat de domnul Secretar de Stat Silviu 
Bian, care a arătat că noua legislaţie adoptată în domeniul asigurărilor pentru 
şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă necesită reconsiderarea 
obiectivelor Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
(ANOFM). În acest sens, dispoziţiile legii prevăd că în subordinea Agenţiei 
Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, pe lângă agenţiile teritoriale, 
funcţionează atât centre regionale de formare profesională a adulţilor cât şi 
Centrul Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu, unităţi cu 
personalitate juridică. 

Centrele regionale organizează şi realizează la nivelul judeţelor 
arondate activitatea de formare profesională a şomerilor, iar Centrul Naţional 
de Formare Profesională a Personalului Propriu asigură formarea şi 
perfecţionarea aptitudinilor personalului ANOFM, precum şi al celui din 
unităţile aflate în subordine. 

Actul normativ conţine şi o serie de reglementări privin conducerea 
ANOFM cât şi a agenţiilor teritoriale, a centrelor regionale şi a Centrului 
Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu. 
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Proiectul de Lege este apreciat ca fiind foarte bun şi de către domnul 
Ion Albu, reprezentantul sindicatelor în CES şi de către domnul Florea 
Costache, reprezentantul patronatelor în CES. 

De asemenea, în favoarea proiectului se pronunţă şi domnii deputaţi 
Iuliu Furo şi Ioan Cindrea. Domnul deputat Ioan Cindrea remarcă însă şi 
faptul că se constată o problemă şi anume aceea a poziţionării ordonatorului 
principal de credite. Acesta se află între funcţia numită politic şi şeful 
executivului care este preşedintele agenţiei şi acest lucru reprezintă, după 
părerea domniei sale, un pas înapoi. 

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

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

 
La lucrările comisiei din data de 12 aprilie au participat, pentru 

observarea modului în care reprezentanţii societăţii civile sunt consultaţi şi 
participă la activitatea legislativă, domnul Olivier Connan – expert în cadrul 
Adunării Naţionale din Franţa, doamna Natalie Dournovo – consilier de 
preaderare din partea franceză, domnul Florin Dumitraşcu – responsabil din 
partea română şi domnul Constantin Bantaş – director al Direcţiei pentru 
lucrări în comisii. 

 
În ziua de 12.04.2006, din numărul total al membrilor comisiei (19), a 

absentat d-l deputat Voicu Mihai Alexandru (grup parlamentar PNL) – 
ministru delegat. 

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. 

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, Mircea Coşea, Dan 
Mocănescu, Gabriela Nedelcu, Pavel Todoran, Adina Vălean, Adrian 
Miuţescu. 
 

  Preşedinte,     Secretar, 
  Stelian DUŢU     Karoly KEREKES 
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