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Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
 

 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 6, 7 şi 8 decembrie 2005 

 

 

În ziua de 6 decembrie 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 modificarea şi completarea Legii nr.130/1999 

privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă – 
PL-X 374/2005 - rediscutare 

2. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea 
nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii – P.L.X 584/2005 

3. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.164/2001 privind 
pensiile militare de stat – P.L.X 585/2005 

4. Propunere legislativă privind acordarea gratuită a medicamentelor 
pentru unii pensionari – P.L.X 586/2005 

5. Propunere legislativă privind modificarea art.1 lit.c) din Ordonanţa 
Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 
6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice – P.L.X 
588/2005 

6. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.49/1999 şi a Legii 
nr.88/2004 privind pensiile IOVR – P.L.X 587/2005 

7. Propunere legislativă privind protecţia persoanelor vârstnice – P.L.X 
582/2005 

8. Propunere legislativă privind salarizarea personalului din domeniul 
învăţământului, cercetării, sănătăţii şi funcţionarilor publici – P.L.X 
583/2005  

 Avizare  
9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Decretului-

Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 
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6 martie 1945, precum şi a celor deportate în străinătate ori constituite 
în prizonieri – PL-X 591/2005 

10. Propunere legislativă privind eliminarea impozitului pe pensii – P.L.X 
559/2005 

11. Propunere legislativă pentru completarea art.39 din Legea nr.340/2004 
privind instituţia prefectului – P.L.X 575/2005 

12. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.155/2005 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de 
stat pe anul 2005 – P.L.X 525/2005 

13. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.154/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005 – 
P.L.X 524/2005 

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

preşedintele comisiei. 
 
La dezbateri au participat, ca invitaţi: 
- dl deputat Adrian Moisoiu în calitate de iniţiator 
- d-na Georgeta Bratu - director în Ministerul Muncii Solidarităţii 

Sociale şi Familiei 
 În ziua de 6 decembrie a fost dezbătută propunerea legislativă înscrisă 
la punctul 5 pe ordinea de zi. 
Dezbaterea acestei propuneri legislative a suscitat vii discuţii.Domnul 
deputat Kerekes Karoly arată că se extinde sfera de aplicare a legii împotriva 
voinţei leguitorului iar adoptarea ei ar conduce la o discriminare şi ar 
presupune un efort financiar deosebit. Dl.deputat Adrian Moisoiu prezintă 
comisiei o serie de sentinţe judecătoreşti favorabile in sensul recunoaşterii 
calităţii de beneficiar al legii. În replică, dl.deputat Valentin Iliescu arată că 
sunt şi sentinţe nefavorabile, fapt ce demonstrează că nu există o practică 
unitară.Dna deputat Adina Vălean îşi arată susţinerea pentru această 
iniţiativă.Dl. deputat Adrian Miuţescu apreciază că această iniţiativă nu 
constituie o prioritate în momentul de faţă.Dl.deputat Marian Sârbu, iniţial 
îşi exprimă rezerva.  
 Propunerea legislativă a fost adoptata cu următoarele voturi: 

-Stelian Duţu - împotrivă 
-Marian Sârbu-pentru 
-Kerekes Karoly-împotrivă 
-Ionela Pop Bruchental-împotrivă 
-Filonaş Chiş-pentru 
-Ioan Cindrea-pentru 
-Iuliu Furo-pentru 
-Adrian Miuţescu-împotrivă 
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-Valentin Iliescu-împotrivă 
-Dan Mocănescu-pentru 
-Gabriela Nedelcu-pentru 
-Pavel Todoran-pentru 
-Adina Vălean-pentru 
-Emil Strungă-împotrivă 
-Marcel Romanescu-împotrivă 

 
 În continuare au fost discutate şi avizate favorabil proiectele de lege 
înscrise la punctele 12 şi 13 pe ordinea de zi, cu următoarele voturi: 
-Stelian Duţu-pentru 
-Mînzînă Ion –pentru 
-Marian Sârbu-pentru 
-Kerekes Karoly-pentru 
-Rovana Plumb-pentru 
-Ionela Pop Bruchental-pentru 
-Filonaş Chiş-pentru 
-Ioan Cindrea-pentru 
-Iuliu Furo-pentru 
-Ion Giurescu-pentru 
-Adrian Miuţescu-pentru 
-Valentin Iliescu-pentru 
-Dan Mocănescu-pentru 
-Gabriela Nedelcu-pentru 
-Pavel Todoran-pentru 
-Adina Vălean-pentru 
-Emil Strungă-pentru 
-Marcel Romanescu-pentru 

 
 Din numărul total al membrilor comisiei (19), în ziua de 6 decembrie 
2005 au absentat d-l Gheorghe Barbu – ministrul muncii, solidarităţii sociale 
şi familiei (în locul domniei sale participând d-l deputat Marcel Romanescu, 
conform prevederilor art.48 alin.(4) din Regulamentul Camerei Deputaţilor), 
domnul Mihai Alexandru Voicu – ministru delegat (în locul domniei sale 
participând d-l deputat Emil Strungă - grup parlamentar PNL) şi dl deputat 
Mircea Coşea - delegaţie – grup parlamentar PNL. 
 Au fost prezenţi următorii: Stelian Duţu, Ion Mînzînă, Marian Sârbu, 
Kerekes Karoly, Rovana Plumb, Ionela Pop Bruchental, Filonaş Chiş, Ioan 
Cindrea, Iuliu Furo, Ion Giurescu, Adrian Miuţescu, Valentin Iliescu, Dan 
Mocănescu, Gabriela Nedelcu, Pavel Todoran, Adina Vălean. 
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 În ziua de 7 decembrie 2005, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 10.00 – 12.00.  
 

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

Au participat ca invitaţi:  

- dna Mariana Basuc-inspector general de stat la Inspecţia Muncii      
- dna.Luminiţa Corneci-director la Inspecţia Muncii 
 Proiectul de Lege înscris la punctul 1 de pe ordinea de zi, în urma 
deciziei Plenului Camerei Deputaţilor din data de 7 noiembrie, s-a returnat la 
comisie  în vederea elaborării unui raport suplimentar  proiectul de Lege  
pentru modificarea şi completarea Legii nr.130/1999 privind unele măsuri de 
protecţie a persoanelor încadrate în muncă. În urma reanalizării, comisia si-a 
menţinut punctul de vedere exprimat în rapoartele anterioare, depuse cu 
nr.251/4 octombrie şi 251/2 noiembrie 2005. 
 Raportul suplimentar a fost adoptat cu următoarele voturi: 
-Stelian Duţu-pentru 
-Ion Mînzînă-pentru 
-Marian Sârbu-pentru 
-Kerekes Karoly-pentru 
-Rovana Plumb-pentru 
-Ionela Pop Bruchental-pentru 
-Filonaş Chiş-pentru 
-Ioan Cindrea-pentru 
-Iuliu Furo-pentru 
-Ion Giurescu-pentru 
-Valentin Iliescu-pentru 
-Adrian Miuţescu-pentru 
-Dan Mocănescu-pentru 
-Gabriela Nedelcu –pentru 
-Pavel Todoran-pentru 
-Adina Vălean-împotrivă 

 
 Din numărul total al membrilor comisiei (19), în ziua de 7 decembrie 
au absentat d-l Gheorghe Barbu – ministrul muncii, solidarităţii sociale şi 
familiei (grup parlamentar PD), domnul Mihai Alexandru Voicu – ministru 
delegat (grup parlamentar PNL) şi dl deputat Mircea Coşea - delegaţie – 
(grup parlamentar PNL). 
 Au fost prezenţi următorii: Stelian Duţu, Ion Mînzînă, Marian Sârbu, 
Kerekes Karoly, Rovana Plumb, Ionela Pop Bruchental, Filonaş Chiş, Ioan 
Cindrea, Iuliu Furo, Ion Giurescu, Adrian Miuţescu, Valentin Iliescu, Dan 
Mocănescu, Gabriela Nedelcu, Pavel Todoran, Adina Vălean. 
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 În ziua de 8 decembrie 2005, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 10.00 – 12.00.  
 A fost dezbătută propunerea legislativă înscrisă la punctul 3 de pe 
ordinea de zi. Ca iniţiator al propunerii legislative participat dl. deputat Emil 
Strungă,  din partea Ministerului Apărării Naţionale au fost prezenţi dl. 
maior Vasile Florin-consilier juridic, dna.Aurora Hidec-consilier juridic, iar 
din partea Ministerului Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei dna.Georgeta 
Bratu-director.Reprezentanţii ministerelor invitate nu susţin iniţiativa 
legislativă întrucât nu se cunosc influenţele financiare pe care aceasta le-ar 
implica.De aceea,dl. deputat Valentin Iliescu propune amânarea dezbaterii 
pentru o dată ulterioară la care să participe din partea Ministerului Finanţelor 
Publice un secretar de stat.Dl. deputat Ioan Cindrea propune comisiei să se 
tranşeze prin vot amânarea sau dezbaterea.La exprimarea votului, pentru 
amânare s-au pronunţat 6 deputaţi, împotrivă 8 deputaţi şi 1 s-a abţinut.In 
urma dezbaterii propunerea a fost adoptată cu modificări cu următoarele 
voturi: 
-Stelian Duţu-împotrivă 
-Ion Mînzînă-pentru 
-Marian Sârbu-pentru 
-Kerekes Karoly-împotrivă 
-Ionela Pop Bruchental-împotrivă 
-Filonaş Chiş-pentru 
-Ioan Cindrea-pentru 
-Iuliu Furo-pentru 
-Valentin Iliescu-împotrivă 
-Adrian Miuţescu-pentru 
-Dan Mocănescu-pentru 
-Gabriela Nedelcu-pentru 
-Pavel Todoran-pentru 
-Adina Vălean-pentru 
 Celelalte proiecte de acte normative înscrise pe ordinea de zi au fost 
amânate deoarece nu au fost prezenţi iniţiatorii. 
 
 Din numărul total al membrilor comisiei (19), în ziua de 8 decembrie 
2005 au absentat dl.Gheorghe Barbu-ministrul muncii solidarităţii sociale şi 
familiei( grup parlamentar PD), dl. Mircea Coşea -delegaţie( grup 
parlamentar PNL) şi dl.Mihai Alexandru Voicu-ministru delegat(grup 
parlamentar PNL). 
 Au fost prezenţi următorii: Stelian Duţu, Ion Mînzînă, Marian Sârbu, 
Kerekes Karoly, Rovana Plumb, Ionela Pop Bruchental. Filonaş Chiş, Ioan 



 6

Cindrea, Iuliu Furo, Ion Giurescu, Valentin Iliescu,Adrian Iliescu, Dan 
Mocănescu, Gabriela Nedelcu, Pavel Todoran, Adina Vălean. 
 

 

  Preşedinte,     Secretar, 

  Stelian DUŢU      Rovana PLUMB 

         


