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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţelor comisiei din zilele de 31 mai, 1 şi 2 iunie 2005 

 
 

 
 În ziua de 31 mai 2005 la lucrările comisiei sunt prezenţi 18 deputaţi, 
lipsind dl.Gheorghe Barbu – ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,  
(în locul domniei sale participând dl. deputat Alexandru Mocanu), domnul 
deputat Ion Mînzînă – grup parlamentar PPRM - delegaţie şi domnul deputat 
Dan Radu Ruşanu - grup parlamentar PNL.  
 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Stelian Duţu, 
preşedintele comisiei.  

 
Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 

 AVIZARE 
1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 

privind Statutul magistraţilor – P.L. X 152/2005 
2. Propunere legislativă pentru înfiinţarea Oficiului Român pentru 

Supravegherea Achiziţiilor Publice – P.l.X 160/2005 
3. Proiect de Lege pentru modificarea art.16 din Legea nr.306/2004 privind 

exercitarea profesiei de medic, precum şi organizarea şi funcţionarea 
Colegiului Medicilor din România P.L.X 202/2005 

   
Participă ca invitaţi:  
1. Dl senator Marius Marinescu;  
2. Dl deputat Aurelian Pavelescu; 
3. Dl Gheorghe Cazan – şef serviciu în cadrul Ministerului Finanţelor 

Publice; 
4. Codrin Vulcu – consilier preaderare în cadrul Ministerului Finanţelor 

Publice 
 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.303/2004 privind Statutul magistraţilor a fost dezbătută în prezenţa 
iniţiatorului, dl Aurelian Pavelescu, avându-se în vedere şi observaţiile trimise în 
scris de către Consiliul Superior al Magistraturii asupra propunerii legislative. 

Administrator
conform
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În urma analizării ei pe articole, Comisia a avizat favorabil cu majoritate 
de voturi (o abţinere) propunerea legislativă, cu modificări ce se regăsesc în 
avizul comisiei. 

Propunerea legislativă pentru înfiinţarea Oficiului Român pentru 
Supravegherea Achiziţiilor Publice a fost prezentată comisiei de dl senator 
Marius Marinescu, care arată necesitatea înfiinţării acestui oficiu ca organism 
independent cu atribuţii în monitorizarea şi controlul achiziţiilor publice, având 
în vedere faptul că este vorba de bani publici. 

 Punctul de vedere al domnului senator este întărit şi de reprezentanţii 
Ministerului Finanţelor Publice care au prezentat şi un punct de vedere scris, 
semnat de ministrul Ionuţ Popescu şi arată şi domniile lor importanţa propunerii 
legislative în reforma instituţională pentru compatibilizarea cu acquisul 
comunitar.  

Întrucât propunerea nu are şi un punct de vedere al guvernului sub 
semnătura primului ministru, a fost amânata dezbaterea pentru proxima şedinţă. 

Dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea art.16 din Legea 
nr.306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum şi organizarea şi 
funcţionarea Colegiului Medicilor din România a fost amânată întrucât 
iniţiatorul nu a putut fi prezent la dezbateri. 

 
În ziua de 1 iunie 2005 la lucrările comisiei sunt prezenţi 18 deputaţi, 

lipsind dl.Gheorghe Barbu – ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,  
(în locul domniei sale participând dl. deputat Alexandru Mocanu), domnul 
deputat Ion Mînzînă – grup parlamentar PPRM - delegaţie şi domnul deputat 
Dan Radu Ruşanu - grup parlamentar PNL (în locul domniei sale participând 
domnul deputat Viorel Oancea). 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Stelian Duţu, 
preşedintele comisiei.  

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 
FOND 

1. Proiect de Lege privind constituirea, organizarea şi funcţionarea 
comitetului european de întreprindere – P.L. X 173/2005 

2. Proiect de Lege privind ucenicia la locul de muncă – P.L. X 169/2005 
 
 AVIZARE 
3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.94/1992 

privind organizarea şi funcţionarea Curţii de conturi, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare – P.l.x 207/2005 
 
 
Participă ca invitaţi:  

1. Dl Cătălin Ionel Dănilă – Secretar de stat în cadrul Ministerului Muncii, 
Solidarităţii Sociale şi Familiei;  
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2. Dl Silviu Bian – Secretar de stat în cadrul Ministerului Muncii, 
Solidarităţii Sociale şi Familiei; 
3. Dna Cecilia Sebe – expert în cadrul Ministerului Muncii, Solidarităţii 
Sociale şi Familiei; 
4. Dna Carmen Dumitru – consilier juridic în cadrul Ministerului Muncii, 
Solidarităţii Sociale şi Familiei;  
5. Dna Camelia Cărbunaru - director în cadrul Ministerului Muncii, 
Solidarităţii Sociale şi Familiei;  
6. Dna Simona Bordeianu - director în cadrul Ministerului Muncii, 
Solidarităţii Sociale şi Familiei;  
7. Dna Liliana Scarlat - expert cadrul Ministerului Muncii, Solidarităţii 
Sociale şi Familiei;  
8. Dna Corina Ştefan – expert în cadrul Ministerului Integrării Europene. 

 Proiectul de Lege privind ucenicia la locul de muncă a fost dezbătut pe 
articole, în prezenţa domnului secretar de stat Silviu Bian şi a fost adoptat cu 
unanimitate de voturi, cu următoarele amendamente : 

- art.4(3) şi (5) – autori d-nii deputaţi Ioan Cindrea şi Adrian 
Miuţescu - adoptat cu 10 voturi pentru, 4 împotrivă şi o 
abţinere; 

- art.5(1) – autor dl deputat Ioan Cindrea – adoptat cu 8 voturi 
pentru şi 7 împotrivă ; 

- art.5(2) – autor dl deputat Viorel Oancea – adoptat cu 
unanimitate de voturi ; 

- art.7(5) şi (6) nou introduse – autori dnii deputaţi Ion Giurescu 
şi Adrian Miuţescu – adoptat cu unanimitate de voturi ; 

- art.15(3) nou introdus – autor dl deputat Ioan Cindrea – 
adoptat cu unanimitate de voturi ; 

- art.18 – autor dl deputat Stelian Duţu – adoptat cu majoritate 
de voturi (2 abţineri) ; 

- introducerea unui text în finalul anexei – autor dl deputat Ioan 
Cindrea – adoptat cu unanimitate de voturi. 

 Aceste amendamente admise, precum şi cele respinse, se regăsesc în 
raportul comisiei. 
 Proiectul de Lege privind constituirea, organizarea şi funcţionarea 
comitetului european de întreprindere a fost dezbătut pe articole în prezenţa 
domnului secretar de stat Cătălin Dănilă. În urma dezbaterilor, proiectul de lege 
a fost adoptat cu unanimitate de voturi cu următoarele amendamente : 

- art.1, art.2(2), art.4 pct.3, art.4 pct.4, 5, 6 lit.b) şi c), titlul 
capitolului III – autor dl deputat Stelian Duţu – adoptat cu 
unanimitate de voturi; 

- art.9 – autor dl deputat Dan Mocănescu – adoptat cu 
unanimitate de voturi ; 
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- art.11 – autor d-na deputat Adina Vălean – adoptat cu 
unanimitate de voturi ; 

- art.12 – autor dl deputat Stelian Duţu – adoptat cu unanimitate 
de voturi ; 

- art.14(1) - autor dl deputat Stelian Duţu – adoptat cu 
unanimitate de voturi ; 

- art.17 - autor dl deputat Stelian Duţu – adoptat cu unanimitate 
de voturi ; 

- titlul secţiunii a II-a şi art.18(1) - autor dl deputat Stelian Duţu 
– adoptat cu unanimitate de voturi ; 

- art.30(3) - autor dl deputat Stelian Duţu – adoptat cu 
unanimitate de voturi ; 

- art.39 – autor dl deputat Alexandru Mocanu – adoptat cu 
unanimitate de voturi ; 

- art.42(2) şi art.50 - autor dl deputat Stelian Duţu – adoptat cu 
unanimitate de voturi.  

  
În ziua de 2 iunie 2005 la lucrările comisiei sunt prezenţi 18 deputaţi, 

lipsind dl.Gheorghe Barbu – ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,  
(în locul domniei sale participând dl. deputat Alexandru Mocanu) şi domnul 
deputat Dan Radu Ruşanu - grup parlamentar PNL.  
 A fost analizată, individual, propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea  Legii nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de 
Conturi. 
 
 

 
 
      PREŞEDINTE,        SECRETAR, 
            Stelian Duţu       Kerekes Karoly 
 
 
 
 
 
 
 




