
Parlamentul  României 

Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 

 

PROCES  VERBAL 

al şedinţelor comisiei din zilele de 11 şi 12 aprilie 2007 

 

 

În ziua de 11 aprilie 2007 la lucrările comisiei sunt prezenţi 17 

deputaţi, lipsind domnul deputat Dumitru Gheorghe Mircea Coşea (grup 

parlamentar PNL) – delegaţie şi domnul deputat Mihai Alexandru Voicu 

(grup parlamentar PNL) – ministru delegat. 

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. Gheorghe Barbu 

7. Ionela Pop Bruchental  

8. Valentin Adrian Iliescu 

9. Gheorghe Adrian Miuţescu  

10. Samuel Valentin Boşneac 

11.  Iuliu Ioan Furo 

12.  Filonaş Chiş 

13.  Ioan Cindrea 
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14.  Alexandru Vladimir Mănăstireanu 

15.  Irinel Ioan Stativă 

16.  Gabriela Nedelcu 

17.  Dan Constantin Mocănescu-Coloros. 

 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Stelian Duţu, 

preşedintele comisiei. 

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

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate 

prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi 

reorganizării unor societăţi naţionale regii autonome, companii naţionale 

şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor 

comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei 

publice locale – PL.X 181/2007 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

2/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor 

disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a 

restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, 

companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, 

precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate 

autorităţilor administraţiei publice locale – PL.X 182/2007 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.130/2006 privind Inspecţia Socială – PL.X 163/2007 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/2006 

privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de 
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pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca 

persoane juridice de utilitate publică – Pl.x 77/2007 (raport suplimentar) 

5. 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 

(raport suplimentar) 

6. Proiect de Lege privind voucherele de vacanţă – PL.X 31/2007 

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 161 

alineatul (2) din Legea nr.19 din 17 martie 2000 privind sistemul public 

de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale – Pl.x 830/2006  

8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 161 

alineatul (2) din Legea nr.19 din 17 martie 2000 privind sistemul public 

de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale – Pl.x 835/2006  

9. Propunere legislativă de modificare a Legii nr.168/1999 privind 

soluţionarea conflictelor de muncă publicată în Monitorul Oficial, Partea 

I nr.582 din 29/11/1999 – Pl.x 478/2006 

10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă – Pl.x 152/2006. 

 
La dezbateri participă ca invitaţi: 

1. Domnul senator Mihai Lupoi – iniţiator. 

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

Familiei şi Egalităţii de Şanse; 

3. Doamna Maria Muga – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Egalităţii de Şanse; 

4. Doamna Georgeta Bratu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Egalităţii de Şanse; 

5. Doamna Coralia Paraschiv – consilier superior, Ministerul Muncii, 

Familiei şi Egalităţii de Şanse; 
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6. Doamna Cecilia Sebe – consilier, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii 

de Şanse; 

7. Doamna Mariana Minea – consilier juridic, Ministerul Apărării; 

8. Domnul Mircea Marinescu – vicepreşedinte, Autoritatea pentru 

Valorificarea Activelor Statului. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului 

public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi 

recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică a fost retrimisă comisiei 

pentru reexaminare şi întocmirea unui nou raport. 

Domnul preşedinte Stelian Duţu, arătând că obiectul acestei iniţiative 

legislative a fost deja rezolvat prin apariţia Legii nr.4/2007 pentru 

modificarea art.1 alin.(1) şi (2) din Legea nr. 8/2006 privind instituirea 

indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai 

uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de 

utilitate publică a propus menţinerea soluţiei de respingere a iniţiativei 

legislative. Propunerea de respingere a iniţiativei legislative a fost acceptată 

cu unanimitate de voturi. 

 

De asemenea, aceeaşi hotărâre de menţinere a soluţiei de respingere a 

iniţiativei legislative a fost luată în urma rediscutării propunerii legislative 

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. 

 

Referitor la propunerea legislativă de modificare a Legii nr.168/1999 

privind soluţionarea conflictelor de muncă publicată în Monitorul Oficial, 
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Partea I nr.582 din 29/11/1999, domnul deputat Pavel Todoran arată că 

problema ridicată de către domnul deputat Viorel Oancea în calitate de 

iniţiator este deja foarte bine reglementată în Legea nr. 168/1999 şi propune 

respingerea iniţiativei legislative.  

Domnul Secretar de Stat, Cătălin Ionel Dănilă, a arătat că Guvernul nu 

susţine adoptarea iniţiativei legislative deoarece potrivit textului actual al 

art.66 din Legea nr.168/1999, în unităţile prevăzute în mod expres de acesta, 

greva este permisă sub condiţia ca organizatorii şi conducătorii grevei să 

asigure serviciile esenţiale, dar nu mai puţin de o treime din activitatea 

normală. Totodată, domnia sa menţionează că potrivit prevederilor art.54 din 

Legea nr.168/1999, organizarea sau participarea la grevă cu nerespectarea 

dispoziţiilor acestei legi constituie o încălcare a obligaţiilor de serviciu, 

având consecinţe negative asupra organizatorilor sau greviştilor. 

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

voturi. 

Dezbaterea asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă 

(Pl.x 152/2006) a fost amânată la solicitarea domnului Secretar de Stat, 

Cătălin Ionel Dănilă care a arătat că în cadrul Ministerului Muncii, 

Solidarităţii Sociale şi Familiei au avut loc dezbateri împreună cu partenerii 

sociali pe textul propunerii legislative printre ai cărei iniţiatori se numără şi 

domnul deputat Dan Mocănescu şi s-a realizat un material cu amendamente 

pe care îl va prezenta comisiei în şedinţa următoare.  

 

 

Referitor la propunerile legislative pentru modificarea şi completarea 

articolului 161 alineatul (2) din Legea nr.19 din 17 martie 2000 privind 

sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Pl.x 830/2006 
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şi Pl.x 835/2006) asupra cărora s-a întocmit raport comun de respingere, 

comisia a decis cu unanimitate de voturi menţinerea soluţiei de respingere a 

iniţiativelor legislative. 

 

În ziua de 12 aprilie 2007 la lucrările comisiei sunt prezenţi 17 

deputaţi, lipsind domnul deputat Dumitru Gheorghe Mircea Coşea (grup 

parlamentar PNL) – delegaţie şi domnul deputat Mihai Alexandru Voicu 

(grup parlamentar PNL) – ministru delegat. 

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. Gheorghe Barbu 

7. Ionela Pop Bruchental  

8. Valentin Adrian Iliescu 

9. Gheorghe Adrian Miuţescu  

10. Samuel Valentin Boşneac 

11.  Iuliu Ioan Furo 

12.  Filonaş Chiş 

13.  Ioan Cindrea 

14.  Alexandru Vladimir Mănăstireanu 

15.  Irinel Ioan Stativă 

16.  Gabriela Nedelcu 

17.  Dan Constantin Mocănescu-Coloros. 

 

 6



Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Stelian Duţu, 

preşedintele comisiei. 

 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor 

disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării 

şi reorganizării unor societăţi naţionale regii autonome, companii naţionale şi 

societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor 

comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei 

publice locale (PL.X 181/2007) şi proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2007 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind 

protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri 

colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi 

naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu 

capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor 

autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale (PL.X 

182/2007) au fost dezbătute în prezenţa reprezentanţilor Ministerului Muncii, 

Familiei şi Egalităţii de Şanse. 

Doamna Secretar de Stat Maria Muga arată că Guvernul susţine forma 

adoptată de Senat. 

Domnul deputat Adrian Miuţescu a prezentat comisiei o serie de 

amendamente prin care domnia sa doreşte să rezolve anumite probleme ivite 

în urma discuţiilor cu reprezentanţii Autorităţii pentru Valorificarea 

Activelor Statului. 

Doamna Coralia Paraschiv, consilier superior în cadrul Ministerului 

Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, informează membrii comisiei că se 
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lucrează la elaborarea unui proiect de lege care urmează să rezolve şi 

problema salariaţilor de la PETROTRANS. 

Domnul deputat Marian Sârbu doreşte să afle ce se întâmplă cu 

prestaţiile acordate, dacă este vorba de o extindere sau o diminuare a 

acestora şi cum se poate realiza extinderea aplicabilităţii prevederilor 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 pentru personalul din 

PETROTRANS. 

Domnul Mircea Marinescu, vicepreşedintele Autorităţii pentru 

Valorificarea Activelor Statului, arată că s-a pus problema reîncadrării în 

muncă a personalului disponibilizat de la PETROTRANS pentru a putea 

beneficia de prevederile acestei ordonanţe de urgenţă, dar şi acest lucru se 

poate face doar cu o dată viitoare sau să se înscrie în anexa ordonanţei şi 

această societate comercială pentru a se putea rezolva problema acestei 

categorii de  personal. 

Doamna Secretar de Stat atrage atenţia că astfel de soluţii nu vor fi 

agreate de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi 

solicită comisiei amânarea dezbaterii pentru a se formula un punct de vedere 

comun al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă împreună cu 

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului. 

 

Referitor la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.130/2006 privind Inspecţia Socială, doamna Secretar de Stat  

Maria Muga arată că acesta se înscrie pe linia actelor normative adoptate în 

vederea respectării obligaţiilor asumate de ţara noastră în vederea aderării la 

Uniunea Europeană, actul normativ fiind inclus în programul legislativ al 

Guvernului pe anul 2006 cu termen de adoptare decembrie 2006. 

Domnia sa arată că se impune includerea funcţiei de inspector social în 

categoria funcţiilor publice specifice datorită complexităţii atribuţiilor, 
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precum şi a domeniilor în care aceştia îşi desfăşoară activitatea. Acest proiect 

a fost dezbătut şi în Colegiul Asistenţei Sociale unde s-a subliniat necesitatea 

ca structurile teritoriale să capete personalitate juridică pentru a putea apăra 

drepturile copiilor şi bătrânilor care au atâta nevoie de protecţie socială. 

Domnul deputat Adrian Miuţescu consideră că acordarea personalităţii 

juridice înseamnă fonduri noi pentru aceste instituţii şi cheltuieli 

suplimentare care se pare că nu au fost estimate în vreun fel. 

Doamna Secretar de Stat subliniază că, în primul rând, la ora actuală 

nu există instituţii de control în domeniul inspecţiei sociale ci acest lucru se 

doreşte a se înfiinţa pe baza protocolului cu organismele europene şi pe baza 

obligaţiilor asumate de către România. Personalitatea juridică nu înseamnă 

cheltuieli suplimentare ci facilitează o organizare proprie. 

Domnul deputat Ioan Cindrea se interesează dacă această instituţie 

urmează să verifice numai fondurile publice sau şi cele private. 

Doamna Secretar de Stat arată că este vorba de fondurile publice 

accesate atât de către instituţiile publice cât şi de cele private. 

Domnul deputat Marian Sârbu consideră că lucrurile sunt foarte 

neclare din punct de vedere al armoniei între instituţii. Această instituţie care 

se crează amestecă controlul instituţional cu atribuţiile de formare 

profesională şi trebuie să se evite anumite monopoluri ce s-ar putea crea în 

domeniul formării profesionale prin clarificarea acestor texte ce stabilesc 

viitoarele atribuţii ale inspecţiei sociale. 

Doamna Secretar de Stat Maria Muga îi asigură pe membrii comisiei 

că nu este vorba de o suprapunere între instituţii şi că la elaborarea textului 

actului normativ s-a avut la bază un studiu realizat de către Institutul Francez 

pe baza unei înfrăţiri între instituţii. 

Domnul preşedinte Stelian Duţu a propus amânarea dezbaterilor 

pentru a fi invitat la dezbateri domnul ministru Paul Păcuraru. 
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Dezbaterea asupra proiectului de Lege privind voucherele de vacanţă a 

fost de asemenea amânată la solicitarea domnului senator Mihai Lupoi, 

având calitatea de iniţiator. Domnia sa a informat membrii comisiei că 

lucrează la definitivarea formei acestui proiect de lege ţinând seama de 

observaţiile formulate în cadrul dezbaterilor anterioare în comisie. 

 
 

  Preşedinte,     Secretar, 

Stelian Duţu      Kerekes Karoly 
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