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În ziua de 13 octombrie 2005, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 9.30 – 14.00, având următoarea 
ordine de zi: 

 
Fond 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.69/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi 
privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi 
comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor şi regiilor 
autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale – PL-x 
401/2005 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.54/2005 
pentru modificarea art.1 alin.(1) din Legea nr.490/2004 privind stimularea 
financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare – PL-x 
418/2005 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 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 

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.65/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 – Codul 
muncii – P.L.X 438/2005 

 
Avizare 
5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.134/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie – PL-x 
452/2005 
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6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.567/2004 
privind Statutul Personalului Auxiliar al Instanţelor Judecătoreşti şi al 
Parchetelor de pe lângă acestea – PL-x 450/2005 

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

preşedintele comisiei. 
 
La dezbateri au participat, ca invitaţi: 

1. D-l Mihai Şeitan – Secretar de Stat la Ministerul Muncii, Solidarităţii 
Sociale şi Familiei; 

2. D-l Dănuţ Apetrei – Secretar de Stat la Ministerul Agriculturii, Pădurilor 
şi Dezvoltării Rurale; 

3. D-l Ion Stanciu – Director general adj. La Ministerul Economiei şi 
Comerţului; 

4. D-na Liliana Mihai – director la Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate; 

5. D-na Adriana Ion – expert Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei; 

6. D-na Melinda Stoica – consilier juridic Ministerul Justiţiei; 
7. D-na Iarina Prelipceanu – director adj. Ministerul Justiţiei; 
8. D-l Valentin Mocanu – CNSLR Frăţia; 
9. D-l Frumosu Dragoş – CSDR; 
10. D-l Baciu Iacob – CSDR; 
11. D-l Dumitru Costin – BNS; 
12. D-l Ovidiu Jurca – BNS; 
13. D-l Sorin Stan – CNSLR. 
 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.69/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, 
reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi 
societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor şi 
regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale a 
fost reanalizat în prezenţa d-lui Ion Stanciu, în vederea discutării 
amendamentelor depuse de către Comisia pentru politică economică, reformă 
şi privatizare. În urma analizării acestora, comisia îşi menţine punctul de 
vedere formulat anterior, prin care proiectul de lege este adoptat în forma 
prezentată, cu majoritate de voturi (3 abţineri). 

 
 

 2



Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.54/2005 pentru modificarea art.1 alin.(1) din Legea nr.490/2004 privind 
stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare a 
fost prezentat comisiei de dl secretar de stat Dănuţ Apetrei care susţine 
adoptarea acestui proiect întrucât este necesară repararea unei discriminări ce 
apare în corpul Legii nr.490/2004, care exclude personalul ce gestionează 
instrumentul de preaderare SAPARD de la stimulentele financiare. 

În urma analizării lui, proiectul a fost adoptat în forma prezentată de 
Senat, cu unanimitate de voturi. 

 
 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.134/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie şi 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.567/2004 
privind Statutul Personalului Auxiliar al Instanţelor Judecătoreşti şi al 
Parchetelor de pe lângă acestea au fost analizate şi avizate favorabil, în 
prezenţa reprezentantelor Ministerului Justiţiei, în forma prezentată, cu 
unanimitate de voturi. 
 
 Referitor la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
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 s-au purtat discuţii în prezenţa d-
lui acad. Mircea Ifrim, preşedintele Comisiei pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor. Domnia sa a explicat că ar dori un punct de vedere al 
membrilor comisiei asupra proiectului de lege, care să fie înaintat ca un 
material de lucru pentru mentru membrii Comisiei pentru sănătate şi familie, 
urmând ca ulterior, ambele comisii sesizate pe fond să se pronunţe printr-un 
raport comun. 
 De asemenea, dl deputat Valentin Iliescu propune o şedinţă comună a 
celor două comisii la care să fie invitat noul ministru al sănătăţii pentru a 
prezenta strategia sa asupra asigurărilor sociale de sănătate. 
 Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 
 În urma analizării proiectului de lege, comisia a hotărât redactarea 
unei note în care să se menţioneze modificările propuse de Comisia pentru 
muncă, şi anume: un amendament acceptat, la punctul 20, art.71(1) din 
ordonanţă şi 4 amendamente respinse la art.52(3), art.53(3), art.64(1) şi 
art.74(2) şi (3). 
 
 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.65/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 
– Codul muncii a fost prezentat de dl Mihai Şeitan. Domnia sa a arătat că 
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modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 este absolut obligatorie şi 
necesară în vederea eliminării elementelor de rigiditate ce au apărut în cadrul 
relaţiilor de muncă deoarece analizele efectuate de Inspecţia Muncii, cât şi de 
organizaţiile patronale şi mediul de afaceri, au evidenţiat multiple probleme 
legate de punerea în practică a unor prevederi. De asemenea, modificarea 
Codului muncii a fost impusă şi de clarificarea unor texte care au condus la 
îngrădirea protecţiei reale a salariaţilor, cum ar fi modul de calcul al 
indemnizaţiilor de concediu de odihnă, normele de muncă, formarea 
profesională a angajaţilor. Pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate şi ca 
urmare a negocierilor cu partenerii sociali, în principal s-au adus următoarele 
modificări: 

- facilitarea accesului la contractele pe durată determinată prin relaxarea 
restricţiilor impuse de codul în vigoare; 

- simplificarea procedurilor de evidenţă a salariaţilor; 
- flexibilizarea procedurilor referitoare la concedierea individuală şi 

colectivă; 
- stabilirea timpului de muncă şi a muncii suplimentare; 
- revizuirea sistemului de contravenţii şi sancţiuni. 

 După prezentarea făcută de domnul Secretar de Stat au luat cuvântul 
reprezentanţii sindicatelor. 
 Dl Dumitru Costin a apreciat forma la care s-a ajuns prin colaborarea 
partenerilor sociali, apreciind flexibilizarea realizată prin care s-a dat 
libertate părţilor ca într-un cadru stabilit de legislaţia europeană să-şi 
reglementeze regulile după care se derulează dialogul social. 
 Dl Iacob Baciu – CSDR, cu asentimentul celorlalţi reprezentanţi ai 
confederaţiilor sindicale, a rugat membrii comisiei ca eventualele 
amendamente depuse la comisie să fie respinse întrucât consideră că 
intervenţiile asupra unor texte ce s-au convenit între partenerii sociali ar pune 
în pericol acordul încheiat. 
 De aceeaşi părere au fost şi d-nii Ovidiu Jurca (BNS) şi Valentin 
Mocanu (CNSLR). 
 Dl Valentin Mocanu – CNSLR, a apreciat cooperarea de care au dat 
dovadă MMSSF, fapt întărit şi de dl Mihai Şeitan, care a arătat că tot ce s-a 
prevăzut în modificările aduse Codului muncii nu este atacat de nici una din 
părţi. 
 Dl deputat Valentin Iliescu a arătat că procedural, trebuie luate în 
discuţie modificările, dar varianta unanim acceptată o apreciază ca fiind cea 
mai bună formă. 
 Dl deputat Ion Giurescu a spus că atunci când apare consens între 
sindicate şi patronate este foarte bine, arătând că susţine forma Senatului. 
 Dl deputat Dan Mocănescu a menţionat că ar mai fi de lucru în 
privinţa coagulării patronatelor în perspectiva integrării. 
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 Dl deputat Marian Sârbu sprijină şi domnia sa înţelegerea între 
partenerii sociali şi a arătat că ar fi neproductiv să se intre pe amendamente 
de fond, dar în acelaşi timp, a considerat că expunerea de motive este 
întocmită superficial şi ambiguu. 
 Dl deputat Ion Cindrea a arătat că trebuie respectat consensul, dar şi 
domnia sa a considerat expunerea de motive ca fiind prea politizată. 
 De asemenea, au atenţionat reprezentanţii MMSSF că sancţiunile 
trebuie corelate cu cele prevăzute în proiectul de modificare al Legii 
nr.130/1999 privind protecţia persoanelor încadrate în muncă. 
 Dl deputat Mircea Coşea a fost de acord să nu se intervină pe fond, dar 
în acelaşi timp a menţionat că Guvernul a făcut multe concesii sindicatelor şi 
aceste concesii nu mai corespund cu obligaţiile electorale ale alianţei. 
 Dl Pavel Todoran a susţinut aceeaşi idee de a nu se interveni pe fond 
şi a apreciat că această formă bună de promovare a unui act normativ ar 
trebui extinsă şi în alte domenii. 
 Dl Stelian Duţu a arătat că se vor respecta procedurile parlamentare în 
privinţa elaborării raportului, dar şi domnia sa apreciază că intervenţiile pe 
fond ar dezechilibra înţelegerea. 
 În încheierea discuţiilor, dl Dumitru Costin – preşedinte BNS, a 
mulţumit membrilor comisiei în numele tuturor reprezentanţilor sindicali şi 
în acelaşi timp a propus o întâlnire între sindicate, patronate şi reprezentanţii 
Guvernului privind o dezbatere asupra strategiei de la Lisabona, arătând că 
politicile publice în România nu sunt convergente cu Strategia de la 
Lisabona. 
 Dl deputat Mircea Coşea a apreciat în mod deosebit această propunere, 
sperând că toţi factorii interesaţi în dialogul social vor da curs acestei 
invitaţii. 

 
 Din numărul total al membrilor comisiei (19), au absentat d-l 
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), d-na 
Gabriela Nedelcu, grup parlamentar PSD – delegaţie şi dl Voicu Mihai 
Alexandru, grup parlamentar PNL – ministru delegat. 
 
  
 

  Preşedinte,     Secretar, 

  Stelian DUŢU      Karoly KEREKES 
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