
Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 

 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 27 şi 28 iunie 2006 

 

În ziua de 27 iunie 2006, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi-
a desfăşurat lucrările între orele 14.30 – 16.00, având următoarea ordine de 
zi: 
1. Proiectul Legii securităţii şi sănătăţii în muncă – PL.X 467/2006 
2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2006 

privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale 
funcţionarilor publici pentru anul 2006 – PL.X 308/2006 

3. Propunere legislativă privind sprijinirea persoanelor singure şi a familiilor 
afectate de inundaţiile din anul 2005 – Pl.x 323/2006 

4. Propunere legislativă privind aprobarea curricum-ului social pentru 
persoanele cu dizabilităţi – Pl.x 396/2006 

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, 
procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei – PL.X 
520/2006 

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor prevederi 
din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă – Pl.x 454/2006 

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.119/1997 privind alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii – Pl.x 
459/2006 

8. Propunere legislativă pentru modificarea art.9 din TITLUL XI, Renta 
viageră agricolă, al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniul 
proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente – Pl.x 457/2006. 

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

preşedintele comisiei. 
 
La dezbateri au participat ca invitaţi: 

1. D-l Cătălin Dănilă – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Solidarităţii 
Sociale şi Familiei 
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2. D-na Cecilia Sebe – expert, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei  

3. D-na Adriana Nedu – expert, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei. 

 
Proiectul de lege înscris la punctul 1 al ordinii de zi a fost dezbătut şi 

finalizat în prezenţa d-lui Secretar de Stat Cătălin Dănilă, care a menţionat că 
obiectul de reglementare al proiectului este instituirea de măsuri privind 
îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii în muncă, în acord cu prevederile 
Directivei 89/391/CEE şi este necesară adoptarea lui întrucât legea cadru în 
materie, Legea nr.90/1996 a protecţiei muncii, conţine prevederi care vin în 
contradicţie cu legislaţia armonizată, fiind imposibilă modificarea acesteia şi, 
ca urmare, impunându-se corectarea cadrului legislativ în vederea 
implementării corespunzătoare atât a directivei – cadru cât şi a directivelor 
specifice care au fost elaborate în acest domeniu. 
 Amendamentele formulate au fost transmise şi Comisiei pentru 
sănătate şi familie, care a fost sesizată de asemenea, cu dezbaterea pe fond a 
acestui proiect de lege, urmând ca după finalizarea dezbaterilor în Comisia 
pentru sănătate să fie redactat raportul comun. 
  

Dezbaterea proiectului de lege înscris la punctul 2 al ordinii de zi a 
fost amânată întrucât anumite aspecte necesită prezenţa reprezentanţilor 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. 

 
Proiectele înscrise la punctele 3 – 8 de pe ordinea de zi au fost 

amânate pentru şedinţa din 28 iunie ac. 
 
Din numărul total al membrilor comisiei (19), în ziua de 27 iunie 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, 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, Karoly Kerekes - secretar, 
Ionela Pop Bruchental, Filonaş Chiş, Ioan Cindrea, Mircea Coşea, Iuliu Ioan 
Furo, Ion Giurescu, Valentin Adrian Iliescu, Alexandru Vladimir 
Mănăstireanu, Gheorghe Adrian Miuţescu, Dan Constantin Mocănescu-
Coloros, Gabriela Nedelcu, Pavel Todoran, Adina Ioana Vălean, Alexandru 
Mocanu. 
 

 2



În ziua de 28 iunie 2006, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi-
a desfăşurat lucrările între orele 15.00 – 19.00, având următoarea ordine de 
zi: 
1. Propunere legislativă privind sprijinirea persoanelor singure şi a familiilor 

afectate de inundaţiile din anul 2005 – Pl.x 323/2006 
2. Propunere legislativă privind aprobarea curricum-ului social pentru 

persoanele cu dizabilităţi – Pl.x 396/2006 
3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, 
procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei – PL.X 
520/2006 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor prevederi 
din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă – Pl.x 454/2006 

5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.119/1997 privind alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii – Pl.x 
459/2006 

6. Propunere legislativă pentru modificarea art.9 din TITLUL XI, Renta 
viageră agricolă, al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniul 
proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente – Pl.x 457/2006. 

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

preşedintele comisiei. 
 
La dezbateri au participat ca invitaţi: 

1. D-l Cătălin Dănilă – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Solidarităţii 
Sociale şi Familiei 

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

3. D-na Veronica Dobre – director, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale 
şi Familiei 

4. D-na Livia Cojocaru – şef serviciu, Ministerul Muncii, Solidarităţii 
Sociale şi Familiei 

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

6. D-l Danteş Bratu – inspector general adjunct, Inspecţia Muncii 
7. D-na Katalin Kibedi – Secretar de Stat, Ministerul Justiţiei. 

 
Înaintea începerii dezbaterilor, d-l preşedinte Stelian Duţu a făcut 

cunoscut membrilor comisiei faptul că Grupul parlamentar al PSD a înaintat, 
în scris, propunerea ca d-l deputat Pavel Todoran, membru al comisiei, să 
ocupe funcţia de secretar al comisiei, rămasă vacantă în urma plecării d-nei 
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deputat Rovana Plumb la Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic. 

Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 
 
Referitor la propunerea legislativă privind sprijinirea persoanelor 

singure şi a familiilor afectate de inundaţiile din anul 2005, d-l deputat Ioan 
Cindrea a prezentat membrilor comisiei un set de amendamente.  

Domnia sa a arătat că, având în vedere că tot mai multe localităţi de pe 
întreg teritoriul ţării sunt afectate de calamităţi naturale, de cele mai multe 
ori cu efecte dezastruoase asupra gospodăriilor şi terenurilor agricole 
deţinute de numeroase familii şi persoane singure, se impune elaborarea unui 
act normativ special, care să reglementeze modul în care autorităţile locale şi 
centrale vor acţiona pentru sprijinirea populaţiei care a avut de suferit în 
urma acestor fenomene naturale, nu numai pentru anul 2005. 

D-l preşedinte Stelian Duţu propune solicitarea unui nou punct de 
vedere al Guvernului asupra acestor noi amendamente care schimbă sensul 
iniţial al propunerii, şi, de asemenea, d-l Mircea Coşea sugerează că şi 
Consiliul Concurenţei trebuie să îşi exprime punctul de vedere în legătură cu 
aceste modificări aduse textului iniţial. 

Propunerile au fost acceptate cu unanimitate de voturi, urmând ca 
dezbaterile să fie reluate la începutul lunii septembrie. 

 
Dezbaterile asupra propunerii legislative privind aprobarea curricum-

ului social pentru persoanele cu dizabilităţi au fost amânate întrucât această 
propunere este în strânsă corelaţie cu proiectul de Lege privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, urmând să se dezbată după 
finalizarea acestuia din urmă. 

 
Referitor la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, 
procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei, comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, d-na Secretar de Stat Katalin 
Kibedi a prezentat membrilor comisiei un set de amendamente şi urmează ca 
acestea să fie dezbătute în şedinţă comună cu Comisia juridică. 
 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor 
prevederi din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă, având ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea unor prevederi din Legea nr.76/2002 în scopul 
îmbunătăţirii procesului de stimulare a ocupării forţei de muncă şi 
promovării capacităţii de a obţine şi de a păstra un loc de muncă, aşa cum se 
menţionează în Expunerea de motive.  
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D-l deputat Ioan Cindrea propune respingerea iniţiativei legislative, 
întrucât iniţiatorii nu cunosc modul de funcţionare al asigurărilor pentru 
şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, arătând că, în conformitate cu 
prevederile art.5 din Legea nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea 
marginalizării sociale, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
are obligaţia de a realiza un acompaniament social personalizat pentru tinerii 
cu vârste cuprinse între 16 şi 25 de ani aflaţi în dificultate şi confruntaţi cu 
riscul excluderii profesionale, în scopul facilitării accesului lor la un loc de 
muncă. Aceşti tineri au dreptul la consiliere profesională şi mediere din 
partea personalului specializat al Agenţiei, prin întocmirea unui plan 
individual de mediere. De asemenea, în scopul integrării sau reintegrării în 
muncă, aceste persoane pot beneficia de plasare în muncă la un angajator 
avizat de Agenţie, în baza unui contract de solidaritate.  

Pentru a evita paralelismul legislativ, întrucât prevederile din proiectul 
de act normativ sunt deja reglementate, este necesară respingerea propunerii 
legislative. 

Supusă la vot, propunerea de respingere este acceptată cu 10 voturi 
pentru, un vot împotrivă şi 3 abţineri.  

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.119/1997 privind alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii a fost 
dezbătută în prezenţa d-nei Mihaela Grecu, director în cadrul Ministerului 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. 

Domnia sa a arătat că această iniţiativă nu poate fi acceptată întrucât 
Legea nr.119/1997 a fost abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere 
pentru familia monoparentală, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr.41/2004. Conform prevederilor acestei ordonanţe de urgenţă, 
familiile beneficiare de alocaţie complementară sau alocaţie de susţinere au 
obligaţia ca pentru copiii de vârstă şcolară, să prezinte primarului, din 3 în 3 
luni dovada frecventării cursurilor. Această condiţie este necesară, pentru a 
stimula frecvenţa şcolară a copiilor din familiile cu venituri reduse. 
Prezentarea dovezii de frecventare a cursurilor doar la începutul şi sfârşitul 
anului şcolar, cum se propune prin iniţiativa legislativă, poate genera 
dificultăţi  în recuperarea sumelor plătite necuvenit cu acest titlu şi nu poate 
contribui la creşterea participării şcolare şi scăderea abandonului şcolar. 

Supusă la vot, iniţiativa legislativă a fost respinsă cu unanimitate de 
voturi. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea art.9 din TITLUL XI, Renta 

viageră agricolă, al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniul 
proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente a fost dezbătută şi s-
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a hotărât respingerea ei. Întrucât şi Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi este sesizată cu dezbaterea pe fond a acestei propuneri legislative, 
s-a hotărât transmiterea către această comisie a punctului de vedere, al 
Comisiei pentru muncă, urmând ca finalizarea raportului comun să aibă loc 
după dezbaterea în Comisia juridică. 

 
Din numărul total al membrilor comisiei (19), în ziua de 28 iunie 2006 

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

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. 

În locul d-nei deputat Adina Ioana Vălean (grup parlamentar PNL), a 
participat d-l deputat Mircea Puşcă, conform prevederilor art.51 alin.(6) din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

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

 

  Preşedinte,     Secretar, 
  Stelian DUŢU      Karoly KEREKES 
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