
Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
 

 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţelor comisiei din zilele de 16 , 17 şi 18 mai 2006 

 
 

În ziua de 16 mai 2006 la lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi, 
lipsind: d-l deputat Voicu Mihai Alexandru (grup parlamentar PNL) – 
ministru delegat; în locul domniei sale participă domnul deputat, Horaţiu 
Buzatu conform prevederilor art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat şi d-l deputat Mircea Coşea (grup parlamentar PNL) – 
delegaţie. 

Sunt prezenţi următorii: Stelian Duţu - preşedinte, Ion Mînzînă - 
vicepreşedinte, Marian Sârbu - vicepreşedinte, Karoly Kerekes - secretar, 
Filonaş Chiş, Ioan Cindrea, Iuliu Furo, Ion Giurescu, Valentin Iliescu, Dan 
Mocănescu, Gabriela Nedelcu, Pavel Todoran, Adina Vălean, Adrian 
Miuţescu. 

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: 
 
 Marţi 16 Mai ora 14 la Comisia pentru sănătate 
 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate 
– P.L.X 14/2006 
 Ora 15 
 Avize 
2. Propunere legislativă privind unele reguli de protecţie în cazul evacuării 
persoanelor din imobilele restituite în natură foştilor proprietari – P.L.X 
343/2006 
3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 
fizice şi sportului nr.69/2000 – P.L.X 337/2006 
 

 1

Administrator
Original



 
 

 Fond   
4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.76 din 16 
ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă – P.L.X 294/2006 
5. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.61/1993 privind 
alocaţiile de stat pentru copii – P.L.X 295/2006 
6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.108/1999 
privind înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei muncii – P.L.X 293/2006 
7. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă – 
P.L.X 291/2006 
8. Propunere legislativă privind modificarea alin.(1) al art.95 din Legea 
nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 
sociale – P.L. X 290/2006 
9. Propunere legislativă pentru eradicarea sărăciei – P.L.X 286/2006 
10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
sindicatelor nr.53/2003 – P.L.X 297/2006 
11. Propunere legislativă pentru modificarea Legii 130/1999 - privind unele 
măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă, cu modificările şi 
completările ulterioare – P.L.X 273/2006 
12. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 
privind Codul muncii, modificată prin O.U.G. 65/2005 – P.L.X 265/2006 
13. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale 
invalizilor şi văduvelor de război astfel cum a fost republicată în Monitorul 
Oficial, Partea I nr.783 din 28/10/2002 – P.L.X 281/2006 
14. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere 
pentru familia monoparentală – P.L. X 278/2006 
 

La dezbateri participă ca invitaţi:  
1. D-l Gheorghe Anghel – Director general adjunct economic – Casa 

Naţională pentru Asigurări de Sănătate; 
2. D-l Cătălin Ionel Dănilă - Secretar de Stat - Ministerul Muncii, 

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

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

Familiei; 
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5. D-l Bogdan Iliescu – consilier - Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei; 

6. D-na Cecilie Sebe - expert- Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei; 

7. D-na Luminiţa Corneci – director - Inspecţia Muncii; 
8. D-l Eugen Preda – director – Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei 

de Muncă 
9. D-na Veronica Dobre – director – Agenţia Naţională pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă; 
 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială împreună cu Comisiai 
pentru sănătate şi familie au luat în discuţie în sedinţă comună articolele 7 şi 
12 ale Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări 
sociale de sănătate, urmare adresei Biroului Permanent nr. PLx 14 din 4 mai 
2006 referitoare la retrimiterea la comisii, în temeiul art. 109 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, spre dezbatere a celor două articole mai 
sus amintite.  

La articolui 12 au fost formulate amendamente de către domnii 
deputaţi:Ioan Cindrea, Adina Vălean, Grigore Crăciunescu şi Petrică Movilă. 

Domnul deputat Ioan Cindrea, în calitate de autor de amendament 
asupra art. 12 arată că din punct de vedere principial sistemul asigurărilor 
pentru sănătate impune un dublu efort în sarcina angajatorilor prin modul în 
care este redactat textul iniţial al Ordonanţei. Iar cu privire le art. 7 arată că 
este vorba de o eroare materială a stenogramei, subliniază faptul că este 
vorba de art. 17 şi propune formularea unei solicitări Plenului Camerei 
Deputaţilor în acest sens. 

Domnul deputat Grigore Crăciunescu îşi retrage amendamentul. 
Domnul deputat Mircea Ifrim arată că se pune în discuţie cheltuirea 

fondurilor pentru două destinaţii diferite, iar estimările arată că nu vor ajunge 
banii. Drept urmare domnul deputat propune membrilor comisiilor 
modificarea art. 6 al Ordonanţei de urgenţă în sensul ridicării contribuţiei la 
1%. 

Domnul preşedinte Stelian Duţu atrage atenţia membrilor comisiilor 
că prin adresa de retrimitere la comisii, se specifică faptul că dezbaterile 
trebuie reluate numai asupra art. 7 şi 12, şi prin urmare este nevoie de 
împuternicirea Plenului pentru a relua discuţiile asupra întregului text al 
Ordonanţei. 

Domnul deputat Adrian Miuţescu este de părere că trebuie luate 
decizii numai în deplină cunoştinţă de cauză şi pentru a susţine un astfel de 
amendament trebuie să existe anumite calcule .efectuate de către Casa 
Naţională de Asigurări de Sănătate. 
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În continuare au fost prezentate şi supuse la vot amendamentele: 
Amendamentul formulat de domnul deputat Ioan Cinrea a fost respins 

înregistrându-se 7 voturi pentru, 8 voturi împotrivă şi 6 abţineri. 
Amendamentul formulat de doamna deputat Adina Vălean a fost 

respins înregistrându-se 10 voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi 7 abţineri. 
Amendamentul formulat de domnul deputat Petrică Movilă a fost 

admis înregistrându-se 16 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 2 abţineri. 
 Ora 15 

Propunerea legislativă privind unele reguli de protecţie în cazul 
evacuării persoanelor din imobilele restituite în natură foştilor proprietari a 
fost dezbătută şi avizată nefavorabil cu 6 voturi pentru şi 4 voturi împotrivă. 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 a fost dezbătută şi avizată favorabil 
cu unanimitate de voturi. 

Propunerile legislative aflate la punctele 4 şi 7 pe ordinea de zi având 
ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă au fost 
discutate în prezenţa reprezentanţilor Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă. 

Referitor la prima propunere legislativă, prin care se doreşte 
modificare Legii nr. 76/2002 în sensul stabilirii cuantumului indemnizaţiei 
de şomaj diferenţiat după cum persoana trecută în şomaj are o vechime în 
muncă mai mică sau mai mare de 5 ani, domnul Eugen Preda – director în 
cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă arată că acest 
lucru s-a realizat deja, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2005 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 care reglementează 
măsuri privind îmbunătăţirea protecţiei sociale acordate şomerilor în vederea 
eliminării inechităţilor generate de acordarea dreptului la indemnizaţie de 
şomaj în acelaşi cuantum tuturor persoanelor pentru care a intervenit riscul 
de şomaj, în funcţie de stagiul de cotizare realizat în sistemul asigurărilor 
pentru şomaj şi de contribuţiile plătite la bugetul asigurărilor pentru şomaj 
fără a contraveni intenţiei legiuitorului de a asigura o protecţie socială 
adecvată persoanelor confruntate cu riscul de şomaj şi de a le determina să 
îşi caute activ un loc de muncă conform pregătirii profesionale şi a 
opţiunilor, în vederea dobândirii statutului de persoane ocupate. 

În urma dezbaterilor, propunerea legislativă a fost respinsă cu 7 voturi 
pentru şi 4 voturi împotrivă. 

Cea de-a doua propunere de modificare a Legii nr. 76/2002 a fost 
respinsă înregistrându-se de asemenea 7 voturi pentru şi 4 voturi împotrivă, 
întrucât prevederile Legii nr. 76/2002 nu fac distincţie în privinţa categoriilor 
sociale din rândul cărora provin absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi prin 
urmare se consideră că absolvenţii proveniţi din centrele de plasament şi 
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asistaţi de aceste centre pot beneficia de indemnizaţie de şomaj în aceleaşi 
condiţii ca şi celelalte persoane ce deţin statutul de absolvent al unei instituţii 
de învăţământ. 

În ceea ce priveşte protecţia socială specială a tinerilor proveniţi din 
centrele de plasament, domnul director Eugen Preda precizează că aceasta 
este acordată persoanelor menţionate, potrivit Legii nr. 116/2002 privind 
prevenirea şi combaterea marginalizării sociale. 
 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.61/1993 privind 
alocaţiile de stat pentru copii a fost discutată în prezanţa reprezentanţilor 
Ministerului Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei. 

Domnul deputat Ioan Cindrea apreciază propunerea legislativă ca fiind 
interesantă pentru că nu este normal ca aceşti copii instituţionalizaţi să fie 
privaţi de acest drept universal şi subliniază faptul că acestă sumă de bani ar 
reprezenta o zestre pentru aceşti copii cu care să pornească în viaţă. 

Domnul Cătălin Ionel Dănilă - Secretar de Stat în cadrul Ministerul 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei arată că aceşti copii se află până la 
vârsta majoratului în întreţinerea exclusivă a statului care le asigură toate 
cele necesare creşterii şi educării. Din punct de vedere bugetar propunerea 
legislativă nu poate fi susţinută. 

Domnul deputat Marian Sârbu se interesează câţi copii se află  
instituţionalizaţi la ora actuală. 

Domnul Secretar de Stat apreciază că este vorba de un număr de 50. 
000 de copii în cazul cărora statul suportă cheltuielile legate de rechizite, 
îmbrăcăminte, jucării, absolut tot ce înseamnă întreţinerea lor. 

Domnul deputat Alexandru Mocanu arată că deşi propunerea 
legislativă este tentantă, întrucât s-ar părea justificat să li se acorde alocaţia 
acestor copii, trebuie subliniat faptul că ei se află în întreţinerea statului care 
oricum suportă toate cheltuielile cu întreţinerea lor şi propune respingerea 
iniţiativei legislative. 

Propunerea legislativă a fost respinsă înregistrându-se 6 voturi pentru, 
4 voturi împotrivă şi o abţinere. 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.108/1999 privind înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei muncii a fost 
discutată în prezenţa doamnei Luminiţa Corneci – director în cadrul 
Inspecţiei Muncii. 

În urma dezbaterilor propunerea legislativă a fost respinsă cu 7 voturi 
pentru, 3 voturi împotrivă şi o abţinere, întrucât prevederile propuse nu fac 
obiectul de modificare a Legii nr. 108/1999, ci reglementările referitoare la 
ocuparea funcţiilor publice vacante de inspector de muncă şi a celorlalte 
funcţii publice din cadrul Inspecţiei Muncii şi inspectoratelor teritoriale de 
muncă, precum şi condiţiile de participare şi procedura de organizare a 
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conscursului se realizează în condiţiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Dezbaterea asupra propunerii legislative privind modificarea alin.(1) 
al art.95 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte 
drepturi de asigurări sociale a fost amânată pentru a se găsi o formulă care să 
avantajeze într-adevăr toţi pensionarii care solicită recalcularea după 
realizarea fiecărui stagiu de cotizare de minimum 12 luni. 

Doamna Georgeta Bratu – director în cadrul Ministerul Muncii, 
Solidarităţii Sociale şi Familiei atrage atenţia că pentru unii pensionari acest 
text de lege este defavorabil şi a prezentat modalitatea tehnică ce ar trebui 
urmată pentru punerea în aplicare a acestei legi. 

Propunerea legislativă pentru eradicarea sărăciei a fost analizată de 
către membri comisiei şi respinsă înregistrându-se 8 voturi pentru şi 3 voturi 
împotrivă. 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
sindicatelor nr.53/2003  a fost prezentată de domnul deputat Horaţiu Buzatu 
în calitate de iniţiator. Domnia sa a arătat că necesitatea elaborării acestei 
legi este subliniată de faptul că legea aflată în vigoare nu clarifică 
incompatibilitatea dintre zona politicului şi mişcarea sindicală, deşi este 
unanim acceptat că sindicatele sunt apolitice, iar în ceea ce priveşte 
patrimoniul organizaţiilor sindicale, s-a introdus interdicţia de a fi utilizat în 
scopuri personale. 

Domnul deputat Pavel Todoran doreşte lămuriri în legătură cu 
grupurile de interese legitime şi nelegitime şi întreabă în ce categorie se 
înscriu sindicatele. 

Domnul deputat Horaţiu Buzatu arată că sindicatele sunt grupuri de 
interese legitime, dar este nelegitim ca liderul de sindicat să folosească 
organizaţia în interes propriu. 

Domnul deputat Pavel Todoran întreabă de asemenea care este 
diferenţa dintre un deputat care apără interesele celor care l-au ales şi un 
lider de sindicat care susţine interesele unui număr de salariaţi. 

Domnul deputat Ioan Cindrea este de părere că această propunere 
legislativă nu are nimic comun cu democraţia; ca tehnică legislativă este 
incorect redactat deoarece sunt prevăzute numai interdicţii; este 
neconstituţional şi cuprinde exprimări extremiste care nu ne fac cinste. În 
consecinţă îi sugerează domnului deputat Buzatu să retragă propunerea 
legislativă. 

Domnul deputat Alexandru Mocanu împărtăşeşte multe din 
observaţiile formulate, deoarece au fost întâlnite anumite situaţii care nu au 
putut fi oprite din lipsa unor reglementări. Constituţia nu cuprinde texte care 
să elimine astfel de incompatibilităţi. Strict politic ar trebui să se insiste 
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pentru a se vota această lege, în contextul aderării României la Uniunea 
Europeană ar trebui acceptată măcar o amânare dacă nu retragerea ei. 

Doamna deputat Adina Vălean s-a exprimat că este în egală măsură 
pentru cât şi împotriva acestei iniţiative, dar consideră că ar fi mai potrivit să 
se reglementeze conflictul de interese acolo unde el există. 

Domnul deputat Valentin Adrian Iliescu este de părere că domnul 
deputat Horaţiu Buzatu a fost bine intenţionat, însă modul în care a construit 
textul este unul excesiv şi prin urmare nu poate fi vorba de adoptarea unei 
astfel de iniţiative. Totuşi după opinia domniei sale se poate lua în 
considerare modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor 
publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu 
privire la incompatibilităţi. 

Domnul Secretar de Stat, Cătălin Dănilă arată că punctul de vedere al 
Guvernului este negativ, iar o eventuală modificare a Legii nr. 54/2003 
trebuie să fie rezultatul procesului dialogului social între reprezentanţii 
partenerilor sociali atât în ce priveşte introducerea unei clauze care să 
prevadă posibilitatea dizolvării unei organizaţii sindicale cât şi atragerea 
răspunderii de orice fel a membrilor sau conducătorilor organizaţiilor 
sindicale. 

Domnul preşedinte Stelian Duţu este de părere că situaţia este destul 
de delicată şi se asociază la punctul de vedere al Guvernului, propunând 
respingerea iniţiativei legislative. 

Propunerea de respingere a fost acceptată cu 9 voturi pentru, 1 vot 
împotrivă şi o abţinere. 

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 130/1999 - privind 
unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă, cu modificările 
şi completările ulterioare a fost dezbătută în prezenţa doamnei Luminiţa 
Corneci – director în cadrul Inspecţiei Muncii. 

Domnul deputat Alexandru Mocanu a propus respingerea iniţiativei 
legislative ţinând seamă de avizele primite precum şi de punctul de vedere al 
Guvernului. Propunerea de respingere a fost acceptată cu 8 voturi pentru şi 2 
abţineri. 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.53/2003 privind Codul muncii, modificată prin O.U.G. 65/2005 a fost 
respinsă, înregistrându-se 10 voturi pentru şi o abţinere. 

Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale 
invalizilor şi văduvelor de război astfel cum a fost republicată în Monitorul 
Oficial, Partea I nr.783 din 28/10/2002 a fost de asemenea respinsă cu 6 
voturi pentru şi 5 împotrivă. 
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Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere 
pentru familia monoparentală având obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2003 în sensul 
introducerii de noi reglementări în cazul familiilor şi persoanelor singure, 
beneficiare de alocaţie complementară şi alocaţie de susţinere pentru familia 
monoparentală, care îşi schimbă domiciliul sau reşedinţa într-o altă localitate 
din interiorul judeţului sau în alt judeţ din ţară a fost respinsă deoarece nu 
este necesară introducerea unei astfel de reglementări, întrucât în cazul 
schimbării domiciliului sau reşedinţei într-o altă localitate, dosarul 
beneficiarului şi actele acestuia nu pleacă de la o primărie la alta. Având în 
vedere că alocaţiile reprezintă prestaţii acordate pe baza testării veniturilor, 
beneficiarul va trebui să facă o nouă cerere la primăria din noua localitate de 
domiciliu şi se va efectua ancheta socială, în urma căreia primarul va stabili 
dreptul la aceste alocaţii. 
 La finalul dezbaterilor domnul Preşedinde Stelian Duţua a propus 
membrilor comisiei o discuţie cu domnul ministru Gheorghe Barbu în 
legătură cu munca românilor în străinătate începând cu data de 1 ianuarie 
2007, invitaţie ce urmează a fi adresată pentru săptămâna viitoare. 
 Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 
În ziua de 17 mai 2006 la lucrările comisiei sunt prezenţi 16 deputaţi, 

lipsind: d-l deputat Voicu Mihai Alexandru (grup parlamentar PNL) – 
ministru delegat şi d-l deputat Mircea Coşea (grup parlamentar PNL) – 
delegaţie. 

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, Valentin Iliescu, Dan Mocănescu, 
Gabriela Nedelcu, Pavel Todoran, Adina Vălean, Adrian Miuţescu. 

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: 
Miercuri 17 Mai ora 9 
Avizare 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea OUG nr.32/2006 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2006 – P.L.X 418/2006 
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FOND 
2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.168/1999 
privind soluţionarea conflictelor de muncă – P.L.X 152/2006 
3. Proiect de Lege privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap – P.L.X 193/2006 – dezbateri generale 
 

La dezbateri participă ca invitaţi:  
1.D-na Cărbunaru Camelia – director - Ministerul Muncii, Solidarităţii 
Sociale şi Familiei; 
2.D-na Cristina Stroe – inspector – Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei; 
3.D-l Bogdan I. Hossu – preşedinte – CNS“Cartl Alfa”; 
4..D-l Valentin Mocanu – preşedinte – CNSLR Frăţia; 
5.D-l Lucian Vasilescu – secretar – CNSLR Frăţia; 
6.D-l Mihai Cristian – consilier juridic – BNS; 
7.D-l Dan Fundătură – vicepreşedinte – (Patronate); 
8. D-l Lorant Kovacs – reprezentantul patronatelor. 
9.D-na. Ana Radu – director – Ministerul Finanţelor Publice; 
10.D-l Popescu Moise – director general – Ministerul Finanţelor Publice; 
11.D-l Bogdan Lehel – vicepreşedinte ANPH. 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă a fost dezbătută în 
prezenţa reprezentanţilor sindicatelor şi patronatelor. 

Domnul deputat Dan Mocănescu în calitate de iniţiator arată că modul 
în care  instanţele de judecată privesc aceste conflice este expus într-un 
raport pus la dispoziţia comisiei. 

Din partea patronatelor domnul Lorant Kovacs arată că după părerea 
domniei sale sunt nişte formulări neclare în proiect şi doreşte să formuleze 
câteva observaţii în scris. 

Din partea întreprinderilor mici şi mijlocii domnul Dan Fundătură 
doreşte de asemenea să transmită în scris abservaţii în legătură cu 
menţionarea în lege a tribunalelor muncii, precum şi a asistenţilor judiciari ai 
reprezentanţilor sindicali şi patronali. De asemenea este de părere că trebuie 
clarificate şi coordonate acţiunile de comun acord cu Ministerul Justiţiei. 

Domnul Bogdan I. Hossu – preşedinte – CNS “Cartel Alfa” arată că 
subiectul trebuie privit sub multitudinea de aspecte: 1. Integrare în Uniunea 
Europeană; .2 sub aspectul Constituţiei- libertatea de asociere şi de 
exprimare. 

Există cartonaşe galbene referitoare la acest capitol al libertăţii 
acţiunilor sindicale şi trebuie să respectăm prevederile Organizaţiei 
Internaţionale a Muncii (OIM). 
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Domnia sa arată că sindicatul a depus o plângere la OIM legat de 
libertatea manifestării sindicale, iar în sesiunea OIM din perioada 30 mai – 
16 iunie urmează să fie dezbătută şi se va delibera. 

Legat de libertatea de exprimare domnul Bogdan Hossu arată că se 
vorbeşte de predictibilitate ceea ce înseamnă stabilitate pe piaţa muncii şi 
posibilitatea de a avea contracte pe termen cât mai îndelungat. 

Domnul Mihai Cristian – consilier juridic – BNS consideră că actualul 
proiect clarifică Legea nr. 168/1999 referitor la următoarele aspecte: 

- introduce noţiunea de pace socială uzitată în întreaga Europă. 
- introduce procedura de mediere şi arbitraj (care la noi nu se aplică 

în practică) 
- clarifică momentul de la care îşi produce efectele o hotărâre 

judecătorească referitoare la un conflict de muncă; 
- posibilitatea reprezentanţilor sindicali să reprezinte în instanţă 

salariaţii, deoarece la ora actuală unele instanţe neagă calitatea 
procesuală a acestora. 

Domnul Mihai Cristian şi-a exprinat dorinţa ca pe calea dialogului să 
se poată face apel la arbitraj şi la mediere. 

Domnul Lucian Vasilescu – secretar – CNSLR Frăţia este de părere că 
proiectul de lege se referă la partea cea mai importantă conflictul de interese, 
însă trebuie revăzute şi conflictele de drepturi. Trebuie instituită o procedură 
mult mai rapidă în soluţionarea conflictelor în instanţă în maxim 2-3 zile şi 
nu o lună - 2 luni. 

Domnul Bogdan I. Hossu remarcă faptul că în calendarul MMSSF se 
află programată revizuirea Legii nr. 168/1999 în decembrie 2006, ceea ce 
înseamnă că dacă nu trece această propunere, România va deveni caz special 
la Uniunea Europeană exact pe această problemă. Dacă se adoptă această 
iniţiativă ar fi un pas spre rezolvarea situaţiei şi în acelaşi timp ar conduce la 
retragerea plângerii formulate la OIM. 

Domnul deputat Ioan Cindrea a arătat că acest dialog este foarte bun. 
Se încearcă îmbunătăţirea legii şi este important punctul de vedere al celor 
doi parteneri sociali. Apare însă urgenţa legii care trebuie să reglementeze 
tribunalele muncii indiferent de banii pentru infrastructură trebuie înfiinţate 
tribunale distincte şi nu ca secţii în cadrul tribunalelor civile. 

Domnul deputat Marian Sârbu a arătat că adoptând acest proiect 
sperăm la retragerea plângerii depusă de sindicate la OIM ceea ce ar conduce 
la o determinare şi mai mare a partenerilor sociali să rezolve problemele care 
apar.  

Domnul deputat Pavel Todoran arată că acest proiect începe să 
deblocheze manifestarea sindicatelor şi ar trebui acordată mai multă atenţie 
modului de redactare a textelor de legi pentru a nu mai da naştere la 
interpretări în funcţie de guvernul care se află la putere. 
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Domnul deputat apreciază în mod deosebit această dezbatere şi 
consideră că este o dovadă că în această comisie nu se discută de pe poziţii 
politice, subscrie la ce s-a spus şi consideră necesară modificcarea legii nr. 
168/1999. 

Domnul preşedinte Stelian Duţu a apreciat iniţiativa de a organiza 
consultarea sindicatelor şi a asigurat parteneii sociali că vor fi aşteptate 
observaţiile formulare în scris pentru a fi luate în considerare. 

 
În prezenţa reprezentanţilor Ministerului Finanţelor Publice a fost 

dezbătut proiectul de Lege pentru aprobarea OUG nr.32/2006 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2006. 

Considerentele care au stat la baza rectificării bugetului în primăvara 
anului 2006 sunt: 

 1. realizarea veniturilor pe trimestrul I au creat posibilitatea majorării 
cheltuielilor în mod corespunzător; 

2. externalizarea unor plăţi de la bugetul asigurărilor sociale de pensii 
(cum sunt drepturile acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
148/2005 privind spijinirea familiilor în vederea creşterii copilului; 

3. anumite plăţi au fost trecute la bugetele locale (OUG 21/2005) 
4. s-a suplimentat bugetul Ministerului Educaţiei şi cercetării pentru 

finalizarea construcţiei şcolilor şi căminelor studenţeşti. 
Proiectul a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi pentru, 1 vot 

împotrivă şi 5 abţineri. 
În ce priveşte proiectul de Lege privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, asupra acestuia s-au purtat discuţii 
generale cu reprezentanţii asociaţiilor persoanelor cu handicap, precum şi cu 
dl Bogdan Lehel – vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Persoane cu 
Handicap. 

Dl preşedinte Stelian Duţu apreciază ca fiind deosebit de importantă 
această întâlnire, având în vedere impactul puternic social al Legii privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. 

Proiectul de lege este prezentat pe scurt de dl. Vicepreşedinte Bogdan 
Lehel care subliniază faptul că strategia actuală în domeniul în discuţie se 
bazează pe principiul parteneriatului. Scopul acestui proiect de lege este 
integrarea socială care se realizează pe baza următoarelor principii: 
prevenirea şi combaterea discriminării, egalitatea de şanse, implicarea în 
muncă, solidaritatea socială etc. 

Dl preşedinte Stelian Duţu dă apoi cuvântul reprezentanţilor 
asociaţiilor persoanelor cu handicap. 
1. Consiliul Naţional al Dizabilităţii din România apreciază avizul dat 

de Comisia pentru învăţământ, cât şi avizul Comisiei pentru 
egalitate de şanse, dar nu sunt de acord cu conţinutul art.88 lit.g). 
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De asemenea, consideră că familia persoanei cu handicap ar trebui 
să fie scutită de plata unor impozite şi arată că pentru prima dată în 
16 ani apare această lege care se referă la drepturi civile. 

2. Asociaţia Nevăzătorilor din România – ridică trei probleme: 
încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap nu trebuie să se 
realizeze prin penalizarea angajatorului cu amendă echivalentă cu 
salariul minim pe economie, ci printr-o măsură mai coercitivă, adică 
o amendă egală cu salariul mediu pe economie. A doua problemă se 
referă la indemnizaţia pentru însoţitor echivalentă cu salariul net al 
asistentului debutant, fapt cu care nu sunt de acord. A treia 
problemă se referă la indemnizaţia pentru persoanele cu handicap, 
dorindu-se să se numească “alocaţie socială compensatorie”. De 
asemenea, s-a pus în discuţie faptul ca facilităţile fiscale să nu fie 
distribuite prin consiliile judeţene, ci prin MMSSF. 

3. Sindicatul Asistenţilor Personali prin reprezentantul său arată că se 
face o discriminare între asistentul personal al persoanei cu 
handicap (un membru al familiei) şi asistentul personal profesionist. 
Se arată că mulţi părinţi ce au în întreţinere copii cu dizabilităţi nu 
se pot angaja ca asitenţi personali, fiind pensionaţi anticipat. De 
aceea se doreşte reformularea art.33 din lege în sensul ca după 
pensionarea anticipată, persoana respectivă să poată să se angajeze 
numai ca asistent personal. 

4. Asociaţia de Sprijin a copiilor Handicapaţi Fizic apreciază ca fiind 
foarte bun avizul Comisiei pentru egalitate de şanse şi doreşte să nu 
mai existe discriminări între persoanele cu handicap, ci toţi să se 
raporteze doar la criterii medicale. 

5. Asociaţia Handicapaţilor Neuromotor din România apreciază ca 
lacunară legislaţia anterioară, consideră că actuala lege este de 
viitor, se recunoaşte efortul financiar mare şi propun ca acesta să fie 
făcut treptat în vederea asigurării unei protecţii eficiente persoanelor 
cu nevoi speciale. 

6. Liga Naţională a Organizaţiilor cu Personal Handicapat din 
Cooperaţia Meşteşugărească, prin intervenţia d-lui Vasile 
Stavrositu, subliniază faptul că problemele de muncă şi încadrare în 
muncă a persoanelor cu handicap nu sunt puse pe un plan prioritar 
sub aspectul eficienţei. Fără realizarea unui control eficient al 
statului nu se poate face o reformă radicală în încadrarea în muncă a 
persoanelor cu handicap. De asemenea, propune ca un patron cu 
peste 20 de salariaţi să angajeze 6% persoane cu handicap. 

7. Organizaţia pentru Copii şi Tineri cu Nevoi Speciale – “TREBUIE” 
– apreciază că nu sunt foarte corecte mecanismele de evaluare şi 
pentru stabilirea numărului real al persoanelor cu dizabilităţi să se 
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realizeze un recensământ real, întrucât la ora actuală Ministerul 
Sănătăţii nu cunoaşte exact numărul copiilor cu dizabilităţi din 
spitale. În România sunt înregistrate la ora actuală aprox. 1,99% 
persoane cu handicap, ceea ce nu este real. De asemenea, se solicită 
introducerea în lege a unui articol distinct care să se refere la 
obligativitatea informării publicului întrucât s-a constatat că 
oamenii nu-şi cunosc drepturile. Comisiile care acordă facilităţi 
persoanelor cu dizabilităţi să stabilească un pachet personalizat de 
servicii. 

8. Asociaţia Tinerilor cu DOWN – prin reprezentanta sa, afirmă ca 
persoanele cu sindrom DOWN nu se regăsesc în lege. Se doreşte 
înfiinţarea unor ateliere protejate de stat pentru integrarea lor 
socială, cât şi demararea unui program accesibil la învăţământul de 
masa şi de asemenea, persoanele cu sindrom DOWN să primească 
pensie de urmaş. 

9. Asociaţia Handicapaţilor Fizici, prin dl Francis Simon, arată că 
legea actuală este un pas înainte, meritul revenind atât iniţiatorului, 
cât şi ONG-urilor, dar proiectul de lege suferă întrucât dispozitivele 
de adaptare nu fac parte din categoria dispozitivelor medicale şi nu 
există mijloace de acces la transportul feroviar în toate staţiile. 

D-na Luminiţa Gheorghiu, preşedinta Ligii pentru Apărarea 
Drepturilor Persoanelor cu Handicap din România, subliniază faptul că 
proiectul de lege trebuie adoptat sub forma amendată caci altfel el va fi 
lacunar şi nu va răspunde nevoilor persoanleor cu dizabilităţi. 

Dl deputat Alexandru Mocanu şi d-na deputat Ionela Bruchental arată 
ca subiectul discuţiei este deosebit de sensibil, dar îşi exprimă încrederea că 
la nivelul comisiei se vor căuta soluţii concrete astfel ca o cât mai mare parte 
din problemele ridicate să-şi găsească o rezolvare în proiectul de lege. 

Dl deputat Constantin Amarie a propus ca din banii obţinuţi în urma 
privatizării Loteriei Române, 20% să fie direcţionate spre rezolvarea 
problemelor personaelor cu handicap. 

În încheiere, dl preşedinte Stelian Duţu arată că va depune toate 
diligenţele pentru găsirea unei soluţii umane şi eficiente, lăsând haina 
politică la o parte şi venind cu o lege bună care să corespundă nevoilor 
persoanelor cu handicap. 

 
În ziua de 18 mai 2006 la lucrările comisiei sunt prezenţi 16 deputaţi, 

lipsind: d-l deputat Voicu Mihai Alexandru (grup parlamentar PNL) – 
ministru delegat şi d-l deputat Mircea Coşea (grup parlamentar PNL) – 
delegaţie. 

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

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 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.44/1994 
privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi 
văduvelor de război – P.L.X 277/2006 
2. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.44/1994 privind 
veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de 
război – P.L.X 276/2006 
3. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.578/2004 
privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor – P.L.X 
275/2006 
4. Propunere legislativă pentru completarea 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 274/2006 
5. Proiectul Legii Coş-Bebe privind acordarea de trusouri pentru nou-născuţi 
– P.L.X 256/2006 
 
 Propunerile legislative înregistrate la punctele 1 şi 2 pe ordinea de zi 
având drept obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale 
invalizilor şi văduvelor de război au fost respinse cu unanimitate de voturi 
întrucât nu se justifică extinderea categoriilor de beneficiari ai legii. 

Propunerea legislativă pentru completarea 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 dezbătută şi respinsă cu majoritate de voturi pentru şi o abţinere 
deoarece nu pot fi susţinute financiar cheltuielile suplimentare prevăzute de 
aceasta. 

Proiectele înregistrate la punctele 3 şi 5 pe ordinea de zi au fost 
amânate pentru a fi invitaţi iniţiatorii să participe la dezbateri. 
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 Preşedinte,     Secretar, 

Stelian DUŢU      Karoly KEREKES  
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