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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din ziua de 21 iunie 2005 

 
 
 
În ziua de 21 iunie 2005 Comisia şi-a desfăşurat lucrările între orele  

14 -  18   având următoarea ordine de zi: 
 FOND 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de 
Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – P.L.X 233/2005 

2. Propunere legislativă privind instituirea pensiei minime pe economie – 
P.L.X 227/2005 

3. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind 
recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat 
stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în 
perioada 1950 – 1961 – P.L. X 228/2005 

4. Proiect de Lege privind instituirea indemnizaţiei compensatorii pentru 
membrii cu statut de pensionari ai uniunilor de creatori, legal constituite şi 
recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică din România – P.L.X 
224/2005 

5. Reanalizarea Proiectului de Lege privind ucenicia la locul de muncă – 
P.L.X 169/2005 

 
 AVIZARE 
1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.94/1992 

privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi – P.L. X 207/2005 
2. Propunere legislativă privind protecţia socială a femeilor casnice – P.l.X 

226/2005 
3. Propunere legislativă privind organizarea oficiilor locale de specialitate 

P.L.X 205/2005 
4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.39/2005 pentru modificarea art.84 din Legea nr.188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici P.L. X – 244/2005 
 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Stelian Duţu, 

preşedintele comisiei. 
 

Administrator
conform
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Au participat ca invitaţi: 
1. Dl Tudor Munteanu – locţiitor secretar de stat Ministerul Apărării 

Naţionale; 
2. Dna Mădălina Cioiulescu – consilier juridic Ministerul Apărării 

Naţionale; 
3. Dl Ilie Petrescu – senator; 
4. Dl Toro Tibor – senator; 
5. Dl Eugen Coifan – vicepreşedinte Agenţia Naţională a Funcţionarilor 

Publici; 
6. Dna Georgeta Gheorghe – director Ministerul Muncii, Solidarităţii 

Sociale şi Familiei; 
7. Dl Eugen Preda – director general Ministerul Muncii, Solidarităţii 

Sociale şi Familiei; 
8. Dna Liliana Scarlat – consilier superior Ministerul Muncii, Solidarităţii 

Sociale şi Familiei; 
9. Dna Carmen Manu – consilier Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale 

şi Familiei; 
10. Dna Adriana Ion – expert Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi 

Familiei; 
11.  Dna Cecilia Sebe – expert Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi 

Familiei; 
12. Dna Oana Stoia – expert Ministerul Finanţelor Publice. 
 

  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.39/2005 pentru modificarea art.84 din Legea nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici a fost prezentat de dl Eugen Coifan şi a fost avizat 
favorabil cu unanimitate de voturi. 
 Referitor la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei 
de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, domnul preşedinte Stelian Duţu 
a propus amânarea dezbaterilor invocând ca absolut necesară prezenţa unui 
secretar de stat. Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 
 Propunerea legislativă privind instituirea pensiei minime pe economie a 
fost susţinută de domnul senator Ilie Petrescu.  
 Domnul deputat Adrian Miuţescu remarca absenţa fişei financiare, absolut 
necesară atunci cînd o iniţiativă legislativă are implicaţii bugetare. 
 Domnul deputat Marian Sârbu arată că tema pensiei minime pe economie 
a fost un subiect supus frecvent discuţiilor şi consideră că ea poate fi regândită. 
 Domnul deputat Valentin Iliescu consideră că prin această propunere nu 
se respectă principiul de bază al pensiei din sistemul public şi anume 
contributivitatea. Domnia sa arată că s-ar putea eventual interveni asupra valorii 
punctului de pensie, dar nici într-un caz prin ignorarea principiului 
contributivităţii. 
 Domnul deputat Kerekes Karoly apreciază că nu se poate găsi o soluţie 
legislativă favorabilă acestei iniţiative. 
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 Întrucât domnul deputat Marian Sârbu solicită reprezentanţilor 
ministerului un punct de vedere legat de existenţa unei valori minime a pensiei 
în România, se propune amânarea dezbaterii pe fond. 
 Dezbaterea pe fond s-a amânat cu 11 voturi pentru. 
 Dezbaterea propunerii legislative privind protecţia socială a femeilor 
casnice a fost amânată, întrucât a lipsit iniţiatorul. 
 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind 
recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul 
militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 
1961 a fost prezentată de domnul senator Toro Tibor care a susţinut extinderea 
ariei beneficiarilor Legii nr.309/2002 întrucât există multe sesizări din partea 
unor persoane care şi-au satisfăcut stagiul militar în cadrul unor detaşamente de 
muncă. 
 Domnul Adrian Munteanu arată că Ministerul Apărării Naţionale nu 
susţine această iniţiativă întrucât nu există similitudini între categoria de 
persoane ce şi-a satisfăcut stagiul militar în cadrul DGSM care a fost o structură 
civilă şi categoria de militari ce şi-au satisfăcut stagiul militar în cadrul 
Ministerului Forţelor Armate. 
 Domnul deputat Valentin Iliescu propune amânarea, pentru a se putea 
studia influenţele bugetare pe care propunerea le implică, propunere acceptată cu 
10 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 2 abţineri. 
 Propunerea legislativă privind organizarea oficiilor locale de specialitate a 
fost dezbătută şi avizată favorabil, cu amendamente, cu majoritate de voturi. 
 Dezbaterea celorlalte iniţiative înscrise pe ordinea de zi a fost amânată. 
 
 Din numărul total al membrilor comisiei (19), în cele 2 zile, a absentat 
domnul deputat 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.  
 
 
 
 
 PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
   Stelian Duţu              Kerekes Karoly 
 




