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În ziua de 31 octombrie 2006 la lucrările comisiei sunt prezenţi  18 
deputaţi, lipsind: d-l deputat Voicu Mihai Alexandru (grup parlamentar 
PNL) – ministru delegat. 

 În locul d-lui deputat Gheorghe Barbu (grup parlamentar PD) – 
ministru, participă d-l deputat Alexandru Mocanu, conform prevederilor 
art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

Sunt prezenţi următorii: Stelian Duţu - preşedinte, Ion Mînzînă - 
vicepreşedinte, Marian Sârbu - vicepreşedinte, Pavel Todoran - secretar, 
Karoly Kerekes - secretar, Ionela Pop Bruchental, Filonaş Chiş, Ioan 
Cindrea, Alexandru Mănăstireanu, Irinel Ioan Stativă, Iuliu Furo, Valentin 
Iliescu, Dan Mocănescu, Gabriela Nedelcu, Adina Vălean, Mircea Coşea, 
Adrian Miuţescu şi Alexandru Mocanu. 
 

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

Comisia aprobă, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.41/2006 pentru modificarea Legii nr.109/1997 privind organizarea şi 
funcţionarea Consiliului Economic şi Social – PLX 745/2006 

2. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.44/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii 
copilului şi a Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii – PLX 
746/2006 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului – 
PLX 669/2005 

4. Propunere legislativă privind reparaţiile morale şi materiale pentru 
cadrele militare active îndepărtate abuziv din sistemul naţional de apărare, 
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ordine publică şi securitate naţională, în perioada 23 august 1944 - 22 
decembrie 1989 – Plx 750/2006 

5. Proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2006 
privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului militar şi 
funcţionarilor publici cu statut special din instituţiile publice de apărare 
naţională, ordine publică şi siguranţă naţională – PLX 255/2006. 

 
La dezbateri participă ca invitaţi:  

1. D-l Mihai Şeitan – Preşedintele Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi 
de Asigurări Sociale, Preşedintele Consiliului Economic şi Social; 

2. D-l Cătălin Dănilă – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Solidarităţii 
Sociale şi Familiei; 

3. D-na Maria Muga – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Solidarităţii 
Sociale şi Familiei; 

4. D-na Mihaela Grecu – Director, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei; 

5. D-l Constantin Stătică – Director, Ministerul Finanţelor Publice; 
6. D-na Doina Lica – Şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice; 
7. D-l Mircea Alexandru – Secretar de Stat, Ministerul Administraţiei şi 

Internelor. 
 
Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.41/2006 pentru modificarea Legii nr.109/1997 privind 
organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social a fost dezbătut în 
prezenţa domnului Mihai Şeitan, Preşedintele CES. 

Domnia sa a arătat că la Senat Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.41/2006 s-a respins din lipsă de cvorum şi a rugat membrii comisiei să fie 
de acord cu schimbarea titlului legii în sensul aprobării ordonanţei întrucât, 
pentru a răspunde cerinţelor Uniunii Europene, se impune o reconfigurare a 
componenţei Consiliului Economic şi Social, astfel încât această instituţie să 
poată desemna câte 5 reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale şi ai 
organizaţiilor patronale reprezentative la nivel naţional în cadrul Comitetului 
Economic şi Social european. 
 În urma analizării lui, la proiectul de lege au fost aduse  amendamente 
în sensul aprobării ordonanţei în forma publicată în Monitorul Oficial al 
României, amendamente aprobate cu unanimitate de voturi. 
  
 Proiectele de Lege înscrise la punctele 2 şi 3 pe ordinea de zi au fost 
dezbătute împreună întrucât cele două acte normative au ca obiect de 
reglementare susţinerea familiei în vederea creşterii copilului. 
 D-na Secretar de Stat Maria Muga a arătat membrilor comisiei că la 
Senat Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.44/2006 s-a respins din lipsă de 
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cvorum, dar este necesară adoptarea ei întrucât aceasta reglementează  
modificarea şi completarea Legii nr.61/2003 privind alocaţia de stat pentru 
copii, în sensul eliminării unor disfuncţionalităţi apărute în aplicarea 
reglementărilor acestei legi. 

Domnia sa menţionează că prin Decizia nr.277 din 21 martie 2006, 
Curtea Constituţională a dispus admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a 
prevederilor art.1 alin.(2) şi ale art.5 alin.(1) din Legea nr.61/2003, fapt care 
impune modificarea de urgenţă a acestor prevederi neconstituţionale şi 
eliminarea oricăror condiţionări în acordarea alocaţiei de stat pentru copii. 
Dispoziţiile Legii nr.61/1993 declarate neconstituţionale îşi încetează 
efectele juridice în termen de 45 de zile de la emiterea deciziei Curţii 
Constituţionale, respectiv începând cu data de 2 iunie 2006. În situaţia în 
care actul normativ nu este corelat şi modificat corespunzător, aplicarea 
noilor dispoziţii se va realiza aleatoriu, fără unitate la nivel teritorial, ceea ce 
ar conduce la excluderea unor categorii de beneficiari.  

De asemenea, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2006 
modifică şi completează Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 
privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, în sensul eliminării 
unor deficienţe semnalate atât de beneficiari, cât şi de instituţiile implicate în 
aplicarea prevederilor acesteia, deficienţe care au condus la imposibilitatea 
acordării în bune condiţii a indemnizaţiei pentru creşterea copilului, cum ar 
fi:  

• necuprinderea anumitor categorii de persoane în prevederile 
ordonanţei de urgenţă;  

• condiţionarea acordării stimulentului de acordarea indemnizaţiei 
pentru creşterea copilului;  

• inexistenţa unor reglementări clare în ceea ce priveşte acordarea 
alternativă a indemnizaţiei pentru creşterea copilului şi a stimulentului 
lunar;  

• imposibilitatea efectuării plăţii drepturilor prevăzute de Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.148/2005, cu modificările ulterioare, în 
conturile personale sau în conturile de card ale beneficiarilor. 
S-a menţionat că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 

conţine prevederi prin care se stabilesc unele măsuri specifice de protecţie 
socială destinate familiilor cu copii în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani 
în cazul copiilor cu handicap, vizând în principal externalizarea prestaţiilor 
existente în sensul suportării indemnizaţiei pentru creşterea copilului de la 
bugetul de stat şi este necesară aprobarea acesteia pentru consolidarea 
financiară a sistemului public de pensii şi reconstrucţia sistemului public prin 
externalizarea unor prestaţii care nu au legătură cu pensiile. 

Pentru evitarea unor confuzii în aplicarea legii şi pentru respectarea 
normelor de tehnică legislativă, s-a hotărât ca prevederile din O.U.G. 
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nr.44/2006 referitoare la modificarea şi completarea OUG nr.148/2005 să se 
abroge, urmând să fie preluate ca amendamente admise în Legea de aprobare 
a acesteia din urmă, iar prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.44/2006 
să se reglementeze numai partea de modificare a Legii nr. 61/1993. 
 În urma dezbaterilor proiectele de lege au fost aprobate, cu 
unanimitate de voturi, cu amendamente, care sunt redate în rapoartele 
comisiei. 
 
 Celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi a comisiei au fost amânate 
pentru şedinţa următoare. 

 
În ziua de 1 noiembrie 2006 la lucrările comisiei sunt prezenţi  18 

deputaţi, lipsind d-l deputat Voicu Mihai Alexandru (grup parlamentar PNL) 
– ministru delegat. 

 În locul d-lui deputat Gheorghe Barbu (grup parlamentar PD) – 
ministru, participă d-l deputat Alexandru Mocanu, conform prevederilor 
art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

Sunt prezenţi următorii: Stelian Duţu - preşedinte, Ion Mînzînă - 
vicepreşedinte, Marian Sârbu - vicepreşedinte, Pavel Todoran - secretar, 
Karoly Kerekes - secretar, Ionela Pop Bruchental, Filonaş Chiş, Ioan 
Cindrea, Alexandru Mănăstireanu, Irinel Ioan Stativă, Iuliu Furo, Valentin 
Iliescu, Dan Mocănescu, Gabriela Nedelcu, Adina Vălean, Mircea Coşea, 
Adrian Miuţescu şi Alexandru Mocanu. 

 
Lucrările şedinţei sunt conduse de d-l deputat Stelian Duţu, 

preşedintele comisiei. 
 
Pe ordinea de zi a comisiei se află înscrise proiectele de legi amânate 

în şedinţa anterioară. 
 

La dezbateri participă ca invitaţi:  
1. D-l Mircea Alexandru – Secretar de Stat, Ministerul Administraţiei şi 

Internelor; 
2. D-l Liviu Ciobanu – Şef serviciu, Ministerul Administraţiei şi Internelor; 
3. Dl mr. Florin Vasile – consilier juridic, Ministerul Apărării Naţionale;  
4. D-l mr Paul Nenciu – consilier juridic, Ministerul Apărării Naţionale. 
 
 Cu privire la propunerea legislativă privind reparaţiile morale şi 
materiale pentru cadrele militare active îndepărtate abuziv din sistemul 
naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, în perioada 23 
august 1944-22 decembrie 1989, d-l mr Paul Nenciu menţionează că 
Guvernul nu susţine această iniţiativă legislativă, motivele fiind prezentate în 
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punctul de vedere al Guvernului, dintre care aminteşte doar faptul că 
proiectul, prin prevederile sale, instituie un regim juridic aparte în raport cu 
alte categorii socio-profesionale care au fost îndepărtate abuziv din funcţie, 
pentru motive similare, în acea perioadă, şi poate să ducă la extinderea 
aplicării şi la alte categorii de persoane cau nu au avut de suferit în timpul 
perioadei comuniste, cu efecte directe asupra nivelului influenţelor 
financiare. De asemenea, iniţiatorii nu precizează sursele financiare necesare 
acordării sprijinului financiar propus, prezentat în fişa financiară, 
încălcându-se astfel dispoziţiile art.138 alin.(5) din Constituţia României şi 
ale art.15 alin.(1) din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 În urma discuţiilor, s-a conturat ideea că este necesară totuşi acordarea 
unor reparaţii morale şi materiale persoanelor care au fost îndepărtate abuziv 
din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, şi care 
s-au încadrat în procesul de epurare politică a principalelor instituţii ale 
statului realizat de regimul comunist instaurat după război. 
 Propunerea de avizare favorabilă a iniţiativei legislative, supusă la vot, 
a înregistrat 3 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 8 abţineri. Ca atare, 
Comisia propune avizarea negativă a propunerii legislative. 
 
 Referitor la Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.19/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului militar şi 
funcţionarilor publici cu statut special din instituţiile publice de apărare 
naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, aflată la punctul 5 pe ordinea 
de zi, d-l preşedinte Stelian Duţu informează membrii comisiei că aceasta a 
fost trimisă Parlamentului, în vederea reexaminării, de către Preşedintele 
României, în temeiul art.77 alin.(2) din Constituţie. 
 Domnia sa arată că cererea de reexaminare cuprinde motivele pentru s-
a considerat necesară această procedură, între care s-a menţionat faptul că 
toate structurile de securitate naţională beneficiază de posibilitatea acordării 
unui spor de confidenţialitate de până la 15% din soldă sau salariu, după caz, 
pentru păstrarea confidenţialităţii secretelor specifice. De aceea, acordarea 
acestui nou spor doar Ministerului Apărării Naţionale, pentru activităţi legate 
de informaţiile clasificate doar din domeniul apărării naţionale, aşa cum 
fusese amendat proiectul, reprezintă o discriminare a celorlalte persoane ce 
fac parte din sistemul securităţii naţionale. Ca atare, se impune acordarea 
acestui spor tuturor celor care au acces la informaţii clasificate, indiferent de 
structura de securitate naţională din care fac parte. 
 Supus la vot, proiectul de lege a fost aprobat, cu unanimitate de voturi, 
în forma prezentată de Senat. 
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În ziua de 2 noiembrie 2006 la lucrările comisiei sunt prezenţi 18 
deputaţi, lipsind d-l deputat Voicu Mihai Alexandru (grup parlamentar PNL) 
– ministru delegat. 

 În locul d-lui deputat Gheorghe Barbu (grup parlamentar PD) – 
ministru, participă d-l deputat Alexandru Mocanu, conform prevederilor 
art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

Sunt prezenţi următorii: Stelian Duţu - preşedinte, Ion Mînzînă - 
vicepreşedinte, Marian Sârbu - vicepreşedinte, Pavel Todoran - secretar, 
Karoly Kerekes - secretar, Ionela Pop Bruchental, Filonaş Chiş, Ioan 
Cindrea, Alexandru Mănăstireanu, Irinel Ioan Stativă, Iuliu Furo, Valentin 
Iliescu, Dan Mocănescu, Gabriela Nedelcu, Adina Vălean, Mircea Coşea, 
Adrian Miuţescu şi Alexandru Mocanu. 

Au fost distribuite domnilor deputaţi proiectele de legi şi propunerile 
legislative aflate pe ordinea de zi a comisiei din săptămâna 6-10 noiembrie 
2006, pentru a fi studiate individual. 
 
 
  Preşedinte,     Secretar, 

Stelian DUŢU      Karoly KEREKES 
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