
Parlamentul  României 

Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 

 

PROCES  VERBAL 

al şedinţelor comisiei din zilele de 20, 21 şi 22 martie 2007 

 

 

În ziua de 20 martie 2007 la lucrările comisiei sunt prezenţi 17 

deputaţi, lipsind domnul deputat Voicu Mihai Alexandru (grup parlamentar 

PNL) – ministru delegat şi domnul deputat Coşea Dumitru Gheorghe Mircea 

(grup parlamentar PNL) – delegaţie. 

Conform prevederilor art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Gheorghe Barbu (grup 

parlamentar PD) – ministru, participă domnul deputat Alexandru Mocanu. 

Sunt prezenţi următorii:  

1. Stelian Duţu – preşedinte 

2. Ion Mînzînă – vicepreşedinte  

3. Marian Sârbu – vicepreşedinte  

4. Pavel Todoran – secretar  

5. Kerekes Karoly – secretar  

Membri: 

6. Ionela Pop Bruchental  

7. Valentin Adrian Iliescu 

8. Gheorghe Adrian Miuţescu  

9. Samuel Valentin Boşneac 

10.  Iuliu Ioan Furo 
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11.  Filonaş Chiş 

12.  Ioan Cindrea 

13.  Alexandru Vladimir Mănăstireanu 

14.  Irinel Ioan Stativă 

15.  Gabriela Nedelcu 

16.  Dan Constantin Mocănescu-Coloros 

17.  Alexandru Mocanu. 

 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Stelian Duţu, 

preşedintele comisiei. 

Comisia aprobă, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 

1. Propunere legislativă pentru instituirea în drepturi a familiilor de 

pensionari beneficiari ai facilităţilor reglementate de OUG nr.71/2004, 

aprobată prin Legea nr.565/2004 – Pl.x 89/2007 

2. Propunere legislativă pentru modificarea art.174 din Legea nr.19/2000 

privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale – Pl.x 

90/2007 

3. Propunere legislativă privind modificarea art.161 (2) din Legea 

nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 

sociale şi a art.3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.4/2005 

privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul 

sistem al asigurărilor sociale de stat – Pl.x 91/2007 

4. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.44/1994 privind 

veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor 

de război, cu modificările şi completările ulterioare – Pl.x 100/2007 

5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale  – 

Pl.x 101/2007 
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6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.19/2000 

privind sistemul public de pensii şi alte asigurări sociale – Pl.x 102/2007 

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea dispoziţiilor 

Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte asigurări sociale 

– Pl.x 103/2007 

8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.106/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.19/2003 privind organizarea şi funcţionarea Corpului 

consilierilor de integrare – PL.x 106/2007. 

 

La dezbateri participă ca invitaţi: 

1. Domnul Cătălin Ionel Dănilă – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, 

Solidarităţii Sociale şi Familiei  

2. Domnul Dumitru Călinoiu – director, Ministerul Muncii, Solidarităţii 

Sociale şi Familiei  

3. Doamna Georgeta Bratu – director, Ministerul Muncii, Solidarităţii 

Sociale şi Familiei 

4. Doamna Cecilia Sebe – consilier, Ministerul Muncii, Solidarităţii 

Sociale şi Familiei 

5. Domnul Cristian Bolumac – director, Ministerul Integrării Europene. 

 

Dezbaterile au început cu propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale, care a fost dezbătută în prezenţa reprezentanţilor 

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.  

Domnul Secretar de Stat Cătălin Dănilă a arătat că Guvernul nu 

susţine adoptarea iniţiativei legislative, întrucât nu se justifică completarea 

Legii nr.116/2002 cu două articole noi – art. 151 şi art. 152, în condiţiile în 
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care măsurile avute în vedere de iniţiatori sunt deja reglementate prin Legea 

locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

care consacră regula potrivit căreia persoanelor sau familiilor cărora situaţia 

economică nu le permite accesul la o locuinţă în proprietate sau închirierea 

unei locuinţe în condiţiile pieţei, le pot fi atribuite locuinţe sociale. 

Domnul director Dumitru Călinoiu doreşte să adauge la cele 

prezentate de către domnul Secretar de Stat faptul că există un acord de 

împrumut cu Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în 

vederea finanţării programelor de facilitare a accesului la locuinţe, asistenţă 

socială, dreptul la educaţie şi diferite forme de ajutor social. De asemenea, 

domnia sa a arătat că Legea nr.116/2002 îşi produce în general efecte bune, 

iar referitor la capitolele care necesită anumite îmbunătăţiri Guvernul are în 

lucru un proiect de modificare a legii pentru a face fezabile toate capitolele 

acesteia în vederea utilizării cu maximă eficienţă a fondurilor din bugetele 

locale. 

Domnul preşedinte Stelian Duţu propune ca autorii iniţiativei 

legislative aflată în dezbatere să fie cooptaţi pentru a-şi expune părerea 

asupra modificărilor Legii nr.116/2002 propuse de minister şi pentru a se 

acţiona în mod unitar în vederea perfecţionării legii.  

Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte asigurări sociale  

(Pl.x 102/2007) are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.19/2000 

în sensul stabilirii unui sistem unic naţional de calcul al pensiilor pentru toţi 

asiguraţii, indiferent de categoria socio-profesională în care şi-au desfăşurat 

activitatea. 
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Domnul Secretar de Stat Cătălin Dănilă a arătat că Guvernul nu 

susţine adoptarea iniţiativei legislative din următoarele considerente: 

- sistemul public de pensii, reglementat prin Legea nr.19/2000, este bazat 

pe principiile contributivităţii şi egalităţii de tratament a beneficiarilor de 

prestaţii şi asigură un tratament nediscriminatoriu pentru toate categoriile 

de persoane; 

-  soluţia legislativă propusă nu se integrează tematic în context şi vine în 

coliziune cu alte prevederi din lege care au norme de trimitere la legi 

speciale privind drepturile de pensie pentru unele categorii socio-

profesionale. 

Supusă la vot, propunerea legislativă a fost respinsă cu unanimitate de 

voturi. 

  

Celelalte proiecte înscrise pe ordinea de zi au fost amânate pentru 

şedinţa următoare. 

 

În ziua de 21 martie 2007 la lucrările comisiei sunt prezenţi 17 

deputaţi, lipsind domnul deputat Voicu Mihai Alexandru (grup parlamentar 

PNL) – ministru delegat şi domnul deputat Coşea Dumitru Gheorghe Mircea 

(grup parlamentar PNL) – delegaţie. 

Conform prevederilor art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Gheorghe Barbu (grup 

parlamentar PD) – ministru, participă domnul deputat Alexandru Mocanu. 

Sunt prezenţi următorii:  

1. Stelian Duţu – preşedinte 

2. Ion Mînzînă – vicepreşedinte  

3. Marian Sârbu – vicepreşedinte  

4. Pavel Todoran – secretar  
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5. Kerekes Karoly – secretar  

Membri: 

6. Ionela Pop Bruchental  

7. Valentin Adrian Iliescu 

8. Gheorghe Adrian Miuţescu  

9. Samuel Valentin Boşneac 

10.  Iuliu Ioan Furo 

11.  Filonaş Chiş 

12.  Ioan Cindrea 

13.  Alexandru Vladimir Mănăstireanu 

14.  Irinel Ioan Stativă 

15.  Gabriela Nedelcu 

16.  Dan Constantin Mocănescu-Coloros 

17.  Alexandru Mocanu. 

 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Stelian Duţu, 

preşedintele comisiei, iar pe ordinea de zi se află proiectele nefinalizate în 

şedinţa anterioară. 

 

Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea dispoziţiilor 

Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 

asigurări sociale (Pl.x 103/2007) are ca obiect de reglementare modificarea 

articolului 125 din Legea nr.19/2000, cu modificările şi completările 

ulterioare.  

Doamna director Georgeta Bratu arată că prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii 

copilului, aprobată cu modificări prin Legea nr.7/2007, sunt abrogate, 

începând cu data de 1 ianuarie 2006, prevederile referitoare la concediul şi 
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indemnizaţia pentru creşterea copilului cuprinse la art.98-99, 121-123, 125, 

1251, 129 şi 138 din Legea nr.19/2000, prevederile art.79 alin.(4) din Legea 

nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, 

precum şi alte dispoziţii care reglementau, înainte de 1 ianuarie 2006, 

acordarea indemnizaţiei pentru creşterea şi îngrijirea copilului până la 2 ani, 

respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap. Urmare a acestor abrogări, 

propunerea legislativă a rămas fără obiect.  

Supusă la vot, propunerea legislativă a fost respinsă cu unanimitate de 

voturi. 

 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.106/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.19/2003 privind organizarea şi funcţionarea 

Corpului consilierilor de integrare a fost prezentat de către domnul Cristian 

Bolumac, directorul Direcţiei juridice din cadrul Ministerului Integrării 

Europene. 

Domnia sa arată că a fost necesară adoptarea de măsuri imediate atât 

pentru continuarea activităţii consilierilor şi după data de 1 ianuarie 2007, cât 

şi pentru stabilirea regimului juridic al acestora, în condiţiile exercitării de 

atribuţii specifice noi, având în vedere integrarea României în Uniunea 

Europeană. 

Pentru îmbunătăţirea, la nivelul administraţiei centrale, a 

managementului implementării programelor şi al reformelor necesare în 

procesul integrării României în Uniunea Europeană, s-a impus schimbarea 

denumirii consilierilor de integrare în consilieri pentru afaceri europene şi 

preluarea acestora, în regim de urgenţă, de la Ministerul Integrării Europene, 

în cadrul fiecărui minister şi instituţii publice, prin modificarea în acest sens 
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a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2003, aprobată cu modificări 

prin Legea nr.272/2003. 

În urma dezbaterilor, proiectul de lege a fost aprobat cu unanimitate de 

voturi, în forma adoptată de Senat. 

 

Referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii 

nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale 

invalizilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, 

doamna director Georgeta Bratu arată că prin această propunere se crează 

riscul apariţiei unei confuzii terminologice şi semantice a invalidului de 

război în afara serviciului armat cu invalidul de război şi accidentatul de 

război în afara serviciului ordonat, ale cărei consecinţe decurg din 

încadrarea persoanelor respective în calităţile corelative recunoscute de lege: 

invalidul de război este definit la art.3 din lege, iar accidentaţii de răboi în 

afara serviciului ordonat sunt prevăzuţi la art.18. 

Domnul deputat Alexandru Mocanu propune respingerea iniţiativei 

legislative ţinând seama şi de punctul de vedere negativ al Guvernului. 

Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi, iniţiativa legislativă 

fiind respinsă. 

 

Celelalte proiecte au fost amânate pentru şedinţa următoare. 

 

În ziua de 22 martie 2007 la lucrările comisiei sunt prezenţi 17 

deputaţi, lipsind domnul deputat Voicu Mihai Alexandru (grup parlamentar 

PNL) – ministru delegat şi domnul deputat Coşea Dumitru Gheorghe Mircea 

(grup parlamentar PNL) – delegaţie. 
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Conform prevederilor art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Gheorghe Barbu (grup 

parlamentar PD) – ministru, participă domnul deputat Alexandru Mocanu. 

Sunt prezenţi următorii:  

1. Stelian Duţu – preşedinte 

2. Ion Mînzînă – vicepreşedinte  

3. Marian Sârbu – vicepreşedinte  

4. Pavel Todoran – secretar  

5. Kerekes Karoly – secretar  

Membri: 

6. Ionela Pop Bruchental  

7. Valentin Adrian Iliescu 

8. Gheorghe Adrian Miuţescu  

9. Samuel Valentin Boşneac 

10.  Iuliu Ioan Furo 

11.  Filonaş Chiş 

12.  Ioan Cindrea 

13.  Alexandru Vladimir Mănăstireanu 

14.  Irinel Ioan Stativă 

15.  Gabriela Nedelcu 

16.  Dan Constantin Mocănescu-Coloros 

17.  Alexandru Mocanu. 

 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Stelian Duţu, 

preşedintele comisiei, iar pe ordinea de zi se află proiectele nefinalizate în 

şedinţa anterioară. 
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Dezbaterile au început cu propunerea legislativă pentru instituirea în 

drepturi a familiilor de pensionari beneficiari ai facilităţilor reglementate de 

O.U.G. nr.71/2004, aprobată prin Legea nr.565/2004 (Pl.x 89/2007).  

Domnul deputat Marian Sârbu propune amânarea discuţiilor asupra 

acestei iniţiative legislative, pentru a participa la dezbateri şi iniţiatorii. 

Propunerea este acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea art.174 din Legea 

nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 

sociale a fost dezbătută în prezenţa reprezentanţilor Ministerul Muncii, 

Solidarităţii Sociale şi Familiei. 

Domnul Secretar de Stat Cătălin Dănilă a arătat că Guvernul nu 

susţine adoptarea iniţiativei legislative deoarece prin Legea nr.80/1992 

privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, s-a 

aprobat trecerea în administrarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi 

Familiei a celor 13 unităţi de tratament balnear al agricultorilor, până la 

clarificarea situaţiei lor juridice, cu respectarea destinaţiei pentru care au fost 

înfiinţate. Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei a administrat 

cele 13 unităţi în perioada 1999-2001, an în care – prin intrarea în vigoare a 

Legii nr.19/2000 – au trecut în proprietatea Casei Naţionale de Pensii şi Alte 

Drepturi de Asigurări Sociale, fiind coordonate de o direcţie din structura 

acestei instituţii, cheltuielile cu funcţionarea ei fiind suportate din bugetul 

statului, iar din anul 2001 din bugetul de asigurări sociale.  

Domnia sa a mai precizat că organizaţia neguvernamentală menţionată 

în propunerea legislativă pentru preluarea în proprietate a celor 13 UTB nu 

este reprezentativă la nivel naţional, întrucât mai sunt cel puţin 2 organizaţii 

care pretind ca sunt reprezentantele agricultorilor, şi anume PROPACT şi 
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LAPAR, motiv ce ar crea dispute şi chiar contestaţii în justiţie, cu privire la 

preluarea acestui patrimoniu.  

Supusă la vot, propunerea legislativă a fost respinsă cu unanimitate de 

voturi. 

 

Propunerea legislativă privind modificarea art.161 (2) din Legea 

nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 

sociale şi a art.3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.4/2005 privind 

recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al 

asigurărilor sociale de stat a fost amânată, la solicitarea domnului deputat 

Kerekes Karoly, în calitate de iniţiator. 

 

 

 

  Preşedinte,     Secretar, 

Stelian Duţu      Kerekes Karoly 
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