
Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
 

 
 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţelor comisiei din zilele de 21 şi 22 martie 2006 

 
În ziua de 21 martie 2006 la lucrările comisiei sunt prezenţi 18 

deputaţi, lipsind: d-l deputat Voicu Mihai Alexandru (grup parlamentar 
PNL) – ministru delegat, d-l deputat Mircea Coşea (grup parlamentar PNL) – 
delegaţie (în locul domniei sale participă d-na deputat Monica Ştirbu, 
conform prevederilor art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat) şi d-l deputat Valentin Adrian Iliescu (grup parlamentar PD) – 
delegaţie, (în locul domniei sale participă d-l deputat Dan Grigore, conform 
prevederilor art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat).  

Sunt prezenţi următorii: Stelian Duţu - preşedinte, Ion Mînzînă - 
vicepreşedinte, Marian Sârbu - vicepreşedinte, Rovana Plumb - secretar, 
Karoly Kerekes - secretar, Ionela Pop Bruchental, Filonaş Chiş, Ioan 
Cindrea, Iuliu Furo, Ion Giurescu, Dan Mocănescu, Gabriela Nedelcu, Pavel 
Todoran, Adina Vălean. 

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. 

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

Comisia a aprobat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 
 

Fond 
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.171/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr.346/2002 
privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale 
P.L.X 56/2006 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.1/2006 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii 
administrative a României pentru integrarea în Uniunea Europeană – 
P.L.X 83/2006 
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3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr. 210/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/1998 
privind unele măsuri de protecţie socială a personalului militar şi civil, 
care se vor aplica în perioada restructurării marilor unităţi, unităţilor şi 
formaţiunilor din compunerea Ministerului Apărărării Naţionale – 
P.L.X 119/2006 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.519/2002 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a 
persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial nr.555 din 29 
iulie 2002 cu modificările şi completările ulterioare – P.L.X 60/2006 

5. Propunere legislativă pentru modificarea art.1, 2, 3 şi 4 din Legea 
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 468/2005 

6. Propunere legislativă pentru modificarea art.1 din Legea 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 471/2005 

7. Propunere legislativă privind protecţia socială a femeilor casnice – 
P.L.X 226/2005 

8. 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 

9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea alin.(3) al 
articolului 53 al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.150/2002 
privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de 
sănătate, modificată şi completată prin OUG nr.93/2004 şi aprobată 
prin Legea nr.583/2004 – P.L.X 465/2005 

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

11. Propunere legislativă privind indexarea tuturor pensiilor cu indicele de 
creştere a preţurilor astfel încât să fie acoperită 100% creşterea 
preţurilor în perioada 2005-2008 începând cu luna următoare celei în 
care au crescut preţurile – P.L.X 464/2005 

12. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.49/1999 şi a Legii 
nr.88/2004 privind pensiile I.O.V.R. – P.L.X 587/2005 

13. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 
asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare – P.L.X 
675/2005 
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14. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.19/17.03.2000, cu modificările şi completările ulterioare – P.L.X 
676/2005 

15. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 
asigurări sociale – P.L.X 677/2005 
 
La dezbateri participă ca invitaţi:  

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

2. D-l Petre Ciotloş - Secretar general adjunct, Casa Naţională de Pensii şi 
alte Drepturi de Asigurări Sociale; 

3. D-na Carmen Pluteanu – Director general - Ministerul Muncii, 
Solidarităţii Sociale şi Familiei; 

4. D-na Georgeta Bratu – director - Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale 
şi Familiei; 

5. D-l Ion Gogoescu – Şef serviciu – Ministerul Finanţelor Publice; 
6. D-na Pescaru Daniela - Şef serviciu – Ministerul Finanţelor Publice; 
7. D-na Emilia Gane – consilier – Ministerul Integrării Europene; 
8. D-na Elena Ciocan – director general adjunct – Ministerul Administraţiei 

şi Internelor; 
9. D-na Irina Alexe – şef serviciu- Ministerul Administraţiei şi Internelor; 
10. D-l Paul Nenciu – Consilier juridic – Ministerul Apărării Naţionale; 
11. D-na Mariana Minea - Consilier juridic – Ministerul Apărării Naţionale; 
 

Dezbaterea asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.171/2005 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale a avut loc în prezenţa reprezentanţilor Ministerului Muncii 
Solidarităţii Sociale şi Familiei. 

Domnul Secretar de Stat, Mihai Şeitan, a prezentat membrilor comisiei 
amendamentele formulate împreună cu Ministerul Finanţelor Publice pentru 
soluţionarea modalităţilor de efectuare a plăţilor şi decontărilor între Bugetul 
asigurărilor sociale de stat şi Bugetul fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate, subliniind faptul că prin introducerea alineatelor noi la 
art. 135 se rezolvă o problemă practică. 

Supus la vot Proiectul de Lege a fost acceptat cu următoarele voturi: 
pentru adoptare s-au exprimat următorii: Stelian Duţu, Ion Mînzînă, Rovana 
Plumb, Karoly Kerekes, Ionela Pop Bruchental, Filonaş Chiş, Ioan Cindrea, 
Iuliu Furo, Ion Giurescu, Dan Mocănescu, Gabriela Nedelcu, Pavel Todoran, 
Adina Vălean, Dan Grigore, Monica Ştirbu, înregistrându-se şi o abţinere 
domnul Marian Sârbu. 
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Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.1/2006 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii 
administrative a României pentru integrarea în Uniunea Europeană a fost 
prezentat de către doamna consilier Emilia Gane care a arătat că necesitatea 
promovării acestui act normativ se înscrie  pe linia de asigurare a capacităţii 
administrative de gestionare a instrumentelor structurale.  

Domnia sa a arătat de asemenea că în perioada 2007-2009 România va 
fi beneficiara unor importante transferuri financiare în cadrul politicii de 
coeziune a Uniunii Europene, fapt ce impune luarea unor măsuri ce constau 
în asigurarea cu numărul de personal în toate structurile responsabile cu 
integrarea în Uniunea Europeană. 

Domnul Secretar de Stat, Mihai Şeitan, a arătat că domnia sa a 
participat la elaborarea acestui act normativ alături de reprezentanţii 
Ministerului Integrării Europene şi a subliniat necesitatea ocupării de urgenţă 
a funcţiilor publice vacante din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice 
imlicate direct în procesul de implementare a angajamentelor asumate prin 
negocierile pentru aderarea României la Uniunea Europeană dar a subliniat 
faptul că este importantă şi limitarea cheltuielilor de personal aprobate pentru 
anul 2006 prin luarea măsurii suspendării ocupării prin concurs a posturilor 
vacante la data de 31 ianuarie 2006 din cadrul autorităţilor şi instituţiilor 
publice indiferent de modul de finanţare a acestora. 

D-na Pescaru Daniela - Şef serviciu în cadrul Ministerului Finanţelor 
Publice a atras atenţia membrilor comisiei că pentru a se atinge scopul iniţial 
al Ordonanţei de urgenţă ar trebui respins amendamentul formulat în cadrul 
Comisiei pentru administraţie la articolul 3 alineatul (2) litera c) întrucât 
numai forma iniţială a Ordonanţei aflată în dezbatere este în măsură să 
conducă la o reală economisire a fondurilor necesare pentru cheltuielile de 
personal. 

A fost prezentat membrilor comisiei raportul de lucru întocmit de 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic având în vedere faptul că cele două comisii sunt sesizate în fond 
pentru dezbatere şi au fost adoptate următoarele amendamente: 

- la articolul 3 alineatul (2) litera c) amendamentul formulat de 
domnii deputaţi Mircea Duşa, Ioan Oltean şi Stelian Duţu a fost 
acceptat cu unanimitate de voturi; 

- la articolul 3 alineatul (2) au fost introduse două litere noi g) şi h) 
amendamente formulate de domnii deputaţi Ioan Cindrea şi Stelian 
Duţu şi acceptate cu unanimitate de voturi; 

- la articolul 5 alineatul (2) propunerea Senatului de abrogare a 
textului a fost respinsă cu următoarele voturi: domnii deputaţi 
Stelian Duţu, Ion Mînzînă, Rovana Plumb, Karoly Kerekes, Ionela 
Pop Bruchental, Filonaş Chiş, Ioan Cindrea, Iuliu Furo, Ion 
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Giurescu, Dan Mocănescu, Gabriela Nedelcu, Pavel Todoran, 
Adina Vălean, Dan Grigore şi Monica Ştirbu s-au exprinmat pentru 
eliminarea textului de la Senat şi menţinerea textului iniţial al 
ordonanţei, înregistrându-se şi o abţinere domnul Marian Sârbu. 

- - la numărul curent 3 din cadrul anexei, amendamentul formulat de 
domnul deputat Ioan Oltean a fost acceptat cu unanimitate de 
voturi. 

Supus la vot proiectul de Lege în ansamblu a fost adoptat cu 
modificări cu unanimitate de voturi. 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr. 210/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 
7/1998 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului militar şi 
civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor unităţi, unităţilor şi 
formaţiunilor din compunerea Ministerului Apărărării Naţionale a fost 
prezentat de către domnul Paul Nenciu, Consilier juridic în cadrul 
Ministerului Apărării Naţionale care a arătat faptul că procesul de 
restructurare a Armatei Române este un proces complex şi de durată care 
generează multiple transformări şi dezechilibre în organismul militar atât la 
nivel structural cât şi în plan social. 

În vederea reglementării unor aspecte de protecţie socială a cadrelor 
militare ce nu îndeplinesc condiţiile de pensionarea fost elaborată Ordonanţa 
Guvernului nr. 7/1998 aprobată cu modificări prin Legea nr. 37/2001 care 
menţionează în mod expres anul 2005 ca termen limită până la care se aplică 
prevederile art. 26 alin (1). 

Pentru armonizarea prevederilor cuprinse în cele două acte normative 
sub aspectul termenului limită de aplicare a măsurilor de protecţie socială   s-
a impus adoptarea Ordonanţei aflată în dezbatere.  

Supus la vot Proiectul de Lege în ansamblu a fost adoptat în forma 
prezentată cu unanimitate de voturi. 

Propunerile legislative înscrise la punctele 4-15 pe ordinea de zi au 
fost retrimise comisiei în temeiul art.70 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat. 

În urma rediscutării acestora, Comisia a hotărât menţinerea soluţiei 
iniţiale de respingere a propunerilor legislative respective înregistându-se 
următoarele rezultate ale voturilor: 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.519/2002 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor 
cu handicap, publicată în Monitorul Oficial nr.555 din 29 iulie 2002 cu 
modificările şi completările ulterioare a fost respinsă cu 9 voturi pentru, 6 
împotrivă şi o abţinere. 

Propunere legislativă pentru modificarea art.1, 2, 3 şi 4 din Legea 
nr.309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor 
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care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului 
Muncii în perioada 1950-1961 a fost respinsă cu 9 voturi pentru, 3 împotrivă 
şi 2 abţineri. 

Propunerea legislativă pentru modificarea art.1 din Legea 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 respinsă cu 9 voturi pentru, 3 împotrivă şi 2 abţineri. 

Propunerea legislativă privind protecţia socială a femeilor casnice a fost 
respinsă cu 9 voturi pentru, 4 împotrivă şi o abţinere. 

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 respinsă cu 9 voturi pentru, 3 împotrivă şi 2 abţineri. 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea alin.(3) al 
articolului 53 al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.150/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, 
modificată şi completată prin OUG nr.93/2004 şi aprobată prin Legea 
nr.583/2004 a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 

Propunere legislativă privind instituirea pensiei minime pe economie a 
fost respinsă cu 11 voturi pentru, 4 împotrivă şi o abţinere. 

Propunerea legislativă privind indexarea tuturor pensiilor cu indicele de 
creştere a preţurilor astfel încât să fie acoperită 100% creşterea preţurilor în 
perioada 2005-2008 începând cu luna următoare celei în care au crescut 
preţurile a fost respinsă cu 9 voturi pentru, 2 împotrivă şi o abţinere. 

Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.49/1999 şi a Legii 
nr.88/2004 privind pensiile I.O.V.R. a fost respinsă cu 9 voturi pentru, 4 
împotrivă şi o abţinere. 

Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 
sociale, cu modificările şi completările ulterioare a fost respinsă cu 11 voturi 
pentru, 1 vot împotrivă şi o abţinere. 

Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.19/17.03.2000, cu modificările şi completările ulterioare a fost respinsă cu 
10 voturi pentru, 4 împotrivă şi o abţinere. 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 
sociale a fost respinsă cu 10 voturi pentru, 5 împotrivă şi o abţinere. 

 
 
 
În ziua de 22 martie 2006 la lucrările comisiei sunt prezenţi 18 

deputaţi, lipsind: d-l deputat Voicu Mihai Alexandru (grup parlamentar 
PNL) – ministru delegat, d-l deputat Mircea Coşea (grup parlamentar PNL) – 
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delegaţie (în locul domniei sale participă d-na deputat Monica Ştirbu, 
conform prevederilor art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat) şi d-l deputat Valentin Adrian Iliescu (grup parlamentar PD) – 
delegaţie, (în locul domniei sale participă d-l deputat Dan Grigore, conform 
prevederilor art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat).  

Sunt prezenţi următorii: Stelian Duţu - preşedinte, Ion Mînzînă - 
vicepreşedinte, Marian Sârbu - vicepreşedinte, Rovana Plumb - secretar, 
Karoly Kerekes - secretar, Ionela Pop Bruchental, Filonaş Chiş, Ioan 
Cindrea, Iuliu Furo, Ion Giurescu, Dan Mocănescu, Gabriela Nedelcu, Pavel 
Todoran, Adina Vălean. 

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. 

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

Comisia a aprobat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări 
sociale de sănătate PLXnr. 14/2006. 

 
La dezbateri participă ca invitat:  

12. D-l Vasile Cepoi – Director general – Casa Naţională pentru Asigurări de 
Sănătate. 

 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată pe fond 

alături de Comisia pentru sănătate şi familie în vederea întocmirii raportului 

comun asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări 

sociale de sănătate, adoptat de către Senat în şedinţa din 21 decembrie 2005, 

Camera Deputaţilor fiind Cameră Decizională. 

Celor două comisii le-a fost prezentat un material de lucru ce cuprinde 

amendamentele formulate în cursul dezbaterilor care au avut loc separat, 

pentru a fi discutate amendamentele asupra cărora comisiile au formulat 

puncte de vedere diferite. 

În cadrul dezbaterilor comune care au urmat, s-au formulat 

următoarele amendamente de fond: 
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Eventualele deficite înregistrate pe parcursul execuţiei bugetare şi 

deficitul anual rezultat în condiţiile aplicării prevederilor prezentei ordonanţe 

de urgenţă se acoperă din disponibilităţile înregistrate în anii precedenţi cu 

această destinaţie sau de la bugetul de stat, după caz. Această măsură este 

absolut necesară pentru a nu afecta sumele destinate serviciilor medicale şi 

medicamentelor în cadrul Fondului  naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate. 

Domnul deputat Ioan Cindrea arată că pentru a nu se limita accesul 

asiguraţilor la aceste drepturi trebuie ca stagiul minim de cotizare să fie de o 

lună realizată în ultimele 12 luni anterioare lunii , pentru care se acordă 

concediul medical. Amendamentul a fost acceptat cu unanimitate de voturi. 

De asemenea s-a propus ca indemnizaţia pentru incapacitate temporară 

de muncă să se suporte de către angajator din prima zi până în a 3-a sau a 7-a 

zi de incapacitate temporară de muncă, indiferent de numărul angajaţilor. 

Propunerea care are în vedere reducerea efortului financiar al angajatorului ,  

a rămas în discuţie. 

- Începând cu a 91-a zi, concediul medical se poate prelungi 

până la 183 de zile de către medicul specialist , numai cu aprobarea 

medicului expert al asigurărilor sociale. Astfel, se vor putea evita eventualele 

abuzuri. 

- Deoarece tratamentul balnear şi planurile individuale de 

recuperare a bolnavilor sunt plătite din Fondul naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate , organele specializate din structura Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate, respectiv ale caselor de asigurări de sănătate vor 

urmări modul  de respectare a recomandărilor medicului specialist. 

- Controlul privind respectarea obligaţiilor prevăzute în 

convenţiile, încheiate de către medicii curanţi cu casele de asigurări de 

sănătate, se efectuează de către casele de asigurări de sănătate. 
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- Formularele de concedii medicale devin formulare cu regim 

special şi conţin elemente de protecţie împotriva falsificării sau contrafacerii. 

Costurile generate de tipărirea acestor formulare vor fi suportate de către 

furnizorii de servicii medicale şi sunt puse la dispoziţia acestora prin grija 

caselor de asigurări de sănătate. 

- Pentru a se asigura necesarul de personal în vederea realizării 

activităţilor de evidenţă şi control, acesta va fi stabilit prin hotărâre de 

Guvern. 

- Contravenţiile la prevederile prezentei ordonanţe se 

sancţionează cu amendă care se constituie ca venituri la Fondul  naţional 

unic de asigurări sociale de sănătate şi reîntregeşte fondul cu această 

destinaţie. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru sănătate 

şi familie au hotărât, în unanimitate, să continue dezbaterile cu ocazia 

viitoarei şedinţe comune. 

 

 

 
 Preşedinte,     Secretar, 

Stelian DUŢU      Karoly KEREKES  
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