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Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
 

 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 6 şi 7 septembrie 2005 

 

 

În ziua de 6 septembrie 2005, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 14.00 – 17.30, având următoarea 
ordine de zi: 
 FOND 

1. Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.98/2005 pentru modificarea art.81 din Legea nr.19/2000 privind 
sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale – P.L.X 
322/2005 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.108/2005 privind unele măsuri în domeniul salarizării persoanelor 
care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite, din 
administraţia publică locală – P.L.X 334/2005 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr. 91/2005 privind instituirea Programului de acordare a unor 
ajutoare băneşti populaţiei cu venituri reduse care utilizeză pentru 
încălzirea locuinţei gaze naturale – P.L.X 317/2005 

4. Proiect de Lege pentru ratificarea Convenţiei între România şi Marele 
Ducat de Luxemburg în domeniul securităţii sociale, semnată la 
Bucureşti, la 18 noiembrie 2004 – P.L.X 291/2005 

 
 AVIZARE 

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.47/2005 privind unele măsuri care trebuie luate pentru punerea în 
aplicare a Legii nr.348/2004 privind denominarea monedei naţionale – 
P.L.X 293/2005 

6. Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.79/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr.678/2001 
privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane – P.L.X 
309/2005 

Administrator
conform
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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 Cătălin Dănilă – Secretar de Stat la Ministerul Muncii, Solidarităţii 

Sociale şi Familiei; 
2. D-l Silviu Bian - Secretar de Stat la Ministerul Muncii, Solidarităţii 

Sociale şi Familiei; 
3. D-l Dumitru Călinoiu – director Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi 

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

Familiei; 
5. D-na Georgeta Gheorghe – director Ministerul Muncii, Solidarităţii 

Sociale şi Familiei; 
6. D-na Cristina Stroe – expert Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi 

Familiei; 
7. D-na Pescaru Daniela – şef serviciu Ministerul Finanţelor Publice; 
8. D-l Gabriel Băleanu – consilier Direcţia Generală Politică Energetică –

Ministerul Economiei şi Comerţului; 
9. D-l Cornel Zeveleanu - expert Direcţia Generală Politică Energetică –

Ministerul Economiei şi Comerţului. 
Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.98/2005 pentru modificarea art.81 din Legea nr.19/2000 privind sistemul 
public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale a fost prezentat 
membrilor comisiei de dl secretar de stat Cătălin Dănilă care a arătat că 
promovarea acestui proiect de lege urmăreşte eliminarea discrepanţelor 
dintre cuantumurile pensiilor cuvenite persoanelor care provin din fostul 
sistem de asigurări sociale pentru agricultori şi cuantumurile pensiilor 
agricultorilor, stabilite în baza legislaţiei actuale.  
 D-na director Georgeta Gheorghe subliniază faptul că agricultorii nu 
beneficiază de procesul de recalculare şi ca atare, prin această ordonanţă, este 
avută în vedere majorarea punctajului mediu anual aferent pensiilor din 
sistemul public. 
 Proiectul de lege a fost adoptat cu o modificare, propusă de dl deputat 
Marian Sârbu la articolul unic, şi adoptată cu unanimitate de voturi. 
La votul final s-au înregistrat 15 voturi pentru şi 2 împotrivă. 
 Dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.108/2005 privind unele măsuri în domeniul 
salarizării persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi 
numite, din administraţia publică locală a fost amânată pentru data de 
7.09.2005 întrucât au fost solicitate informaţii suplimentare. 
 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr. 91/2005 privind instituirea Programului de acordare a unor 
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ajutoare băneşti populaţiei cu venituri reduse care utilizeză pentru încălzirea 
locuinţei gaze naturale a fost prezentat de dl secretar de stat Cătălin Dănilă 
care a arătat că acest proiect de lege propune acordarea unor ajutoare băneşti 
populaţiei cu venituri reduse în vederea acoperirii unei părţi din cheltuielile 
cu achiziţionarea, instalarea şi punerea în funcţiune de centrale termice 
individuale sau de arzătoare automatizate în sistemul de încălzire cu gaze 
naturale. 
 D-nii deputaţi Ion Giurescu şi Ioan Cindrea consideră că nu se pot face 
discriminări între persoanele a căror locuinţă este încălzită cu gaze naturale 
şi cele care utilizează alt tip de combustibil. 
 Dl director Dumitru Călinoiu arată că Guvernul a venit cu această 
măsură întrucât cele mai multe scumpiri au fost operate asupra gazelor 
naturale. 
 Dl deputat Marian Sârbu consideră că sumele prevăzute ar trebui 
indexate anual cu un procent egal cu rata inflaţiei, dar reprezentanţii 
ministerului arată că acest mecanism de sprijin financiar pentru familiile 
consumatoare de gaze naturale este pe bază de bonuri şi dacă s-ar adopta 
propunerea d-lui deputat Marian Sârbu, implementarea ar deveni extrem de 
dificilă întrucât ele ar trebui modificate anual.  
 Proiectul de lege a fost adoptat cu majoritate de voturi (o abţinere). 
 Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei între România şi 
Marele Ducat de Luxemburg în domeniul securităţii sociale, semnată la 
Bucureşti, la 18 noiembrie 2004 a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.47/2005 privind unele măsuri care trebuie luate pentru 
punerea în aplicare a Legii nr.348/2004 privind denominarea monedei 
naţionale a fost dezbătut şi avizat favorabil cu unanimitate de voturi, în 
forma prezentată de Guvern, ci nu de Senat. 
 Dezbaterea proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.79/2005 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane a fost 
amânată pentru 7.09.2005, intrucât era necesara prezenţa iniţiatorilor. 

 
În ziua de 7 septembrie 2005, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 10.00 – 16.00, având următoarea 
ordine de zi: 
 FOND 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr. 118/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2005 
privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului 
bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru 
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personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat 
potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de 
stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor 
pentru persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică  – PL-x 
344/2005 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.55/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.68/2004 privind unele măsuri în domeniul 
învăţământului – PL-x 278/2005 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în 
sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii 
de demnitate publică – Pl-x 274/2005 

 
 

AVIZARE 
4. Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea Serviciului 

Român de Informaţii – Pl-x 284/2005 
5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr. 107/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.150/2002 privind organizarea şi funcţionarea 
sistemului de asigurări sociale de sănătate  
– PL-x 333/2005 

6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005 – 
PL-x 301/2005 

7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.67/2005 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de 
stat pe anul 2005 – PL-x 302/2005 

8. Proiect de Lege pentru apobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.120/2005 privind operaţionalizarea Direcţiei generale anticorupţie 
din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor – PL-x 359/2005 

9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.128/1997, privind Statutul Personalului Didactic – Pl-x 297/2005 

10. Propunere legislativă pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Naţionale pentru Monitorizarea Achiziţiilor Publice – Pl-x 
265/2005 
Lucrările şedinţei au fost conduse de d-l deputat Stelian Duţu, 

preşedintele comisiei. 
La dezbateri au participat, ca invitaţi: 

1. D-l Virgil Niţulescu – Secretar de Stat la Ministerul Culturii şi 
Cultelor; 
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2. D-l Szekely Ervin – Secretar de Stat la Ministerul Sănătăţii; 
3. D-l Cătălin Dănilă – Secretar de Stat la Ministerul Muncii, Solidarităţii 

Sociale şi Familiei; 
4. D-l Silviu Bian - Secretar de Stat la Ministerul Muncii, Solidarităţii 

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

şi Familiei; 
6. D-na Georgeta Gheorghe – director Ministerul Muncii, Solidarităţii 

Sociale şi Familiei; 
7. D-na Cecilia Sebe – expert Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi 

Familiei; 
8. D-l Sîntion Marian – director general Direcţia Generală Anticorupţie – 

Ministerul Administraţiei şi Internelor; 
9. D-l Pavel Gabriel – consilier juridic Direcţia Generală Anticorupţie – 

Ministerul Administraţiei şi Internelor; 
10. D-na Liliana Mihai – director Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate; 
 Proiectul de Lege privind ucenicia la locul de muncă a fost reanalizat 
întrucât a fost retrimis comisiei în urma hotărârii plenului Camerei 
Deputaţilor în şedinţa din 13 iunie 2005. Rediscutarea a avut în vedere 
modificarea art.8, prin introducerea uni nou alineat ce prevede ca la 
încheierea contractului de ucenicie, angajatul să rămână în unitatea 
respectivă pe o perioadă negociată între părţi întrucât ucenicia la locul de 
muncă este subvenţionată şi ca atare trebuie recuperată o parte din investiţia 
făcută cu pregătirea ucenicului. 
 Acest amendament, propus de d-nii deputaţi Stelian Duţu şi Grigore 
Crăciunescu, a fost acceptat cu unanimitate de voturi.  
 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.108/2005 privind unele măsuri în domeniul salarizării 
persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite, din 
administraţia publică locală a fost adoptat cu modificări la art.2 
(amendament propus de d-nii deputaţi Stelian Duţu şi Kerekes Karoly şi 
adoptat cu 7 voturi pentru şi 6 împotrivă) şi la anexă (amendament propus de 
dl deputat Marian Sârbu şi adoptat cu unanimitate de voturi). La votul final 
s-au înregistrat 8 voturi pentru şi 6 împotrivă. 
 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.55/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.68/2004 privind unele măsuri în domeniul 
învăţământului a fost dezbătut împreuna cu Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport şi a fost adoptat cu unanimitate de voturi, fără 
modificări. 
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 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 118/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.9/2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 
personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul 
contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. 
II şi III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază 
în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoanele care ocupă funcţii 
de demnitate publică a fost dezbătut în prezenţa d-lui secretar de stat Virgil 
Niţulescu, care a arătat necesitatea modificării Ordonanţei Guvernului 
nr.9/2005  în sensul ca dispoziţiile pct.2 din nota la anexa nr.IV/2 se aplică şi 
pentru Opera Maghiară din Cluj, pentru înlăturarea unei grave discriminări 
salariale. 
 Proiectul de lege a fost adoptat în forma prezentată cu unanimitate de 
voturi. 
 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul 
bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate 
publică a fost dezbătută şi respinsă cu majoritate de voturi întrucât ea viza 
modificarea art.20(1) în sensul înlocuirii sintagmei „unica formă de 
remunerare”  cu sintagma “forma specifică de salarizare”, fapt ce contravine 
prevederilor Legii nr.154/1998. 
 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.79/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr.678/2001 
privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane a fost dezbătut şi 
avizat favorabil cu unanimitate de voturi, în forma prezentată. 
 Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea Serviciului 
Român de Informaţii a fost prezentată de dl deputat Ion Stan, în calitate de 
iniţiator. Propunerea legislativă a fost adoptată în forma prezentată, cu 
unanimitate de voturi. 
 Dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr. 107/2005 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.150/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost amânată 
întrucât plenul comisie a hotărât să solicite Biroului Permanent al Camerei 
Deputaţilor investirea pe fond împreună cu Comisia pentru sănătate şi 
familie. 
 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 
2005 şi Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.67/2005 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale 
de stat pe anul 2005 au fost analizate împreuna cu Comisia pentru muncă, 
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protecţie socială şi familie a Senatului şi avizate favorabil în forma 
prezentată. 
 Proiectul de Lege pentru apobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.120/2005 privind operaţionalizarea Direcţiei generale anticorupţie din 
cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor a fost dezbătut în prezenţa 
domnilor Sîntion Marian şi Pavel Gabriel, reprezentanţi ai Ministerului 
Administraţiei şi Internelor. Proiectul de lege a fost avizat favorabil, cu 
unanimitate de voturi, cu un amendament propus de d-nii deputaţi Ioan 
Cindrea, Marian Sârbu şi Iuliu Furo la art.3(11).  
 Dezbaterea propunerilor legislative înscrise la pct.9 şi 10 pe ordinea de 
zi, a fost amânată. 

 

 Din numărul total al membrilor comisiei (19), în ambele zile de 
şedinţă, au absentat d-l deputat Gheorghe Barbu – ministrul muncii, 
solidarităţii sociale şi familiei (în locul domniei sale participând d-l deputat 
Alexandru Mocanu, conform prevederilor art.48 alin.(4) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor) şi dl deputat Dan Radu Ruşanu – grup parlamentar 
PNL. 
 
 
 

  Preşedinte,     Secretar, 

  Stelian DUŢU      Karoly KEREKES 

         




