
Parlamentul  României 

Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 

 

PROCES  VERBAL 

al şedinţelor comisiei din zilele de 27 şi 28 februarie 2007 

 

 

În ziua de 27 februarie 2007 la lucrările comisiei sunt prezenţi 19 

deputaţi. 

Conform prevederilor art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, în locul domnului deputat Gheorghe Barbu (grup parlamentar 

PD) – ministru, participă domnul deputat Alexandru Mocanu, în locul 

domnului deputat Dumitru Gheorghe Mircea Coşea (grup parlamentar PNL) 

– delegaţie, participă domnul deputat Ionel Palăr, iar în locul domnului 

deputat Mihai Voicu (grup parlamentar PNL) – ministru delegat, participă 

domnul deputat Andrei Gerea. 

Sunt prezenţi următorii:  

1. Stelian Duţu – preşedinte 

2. Ion Mînzînă – vicepreşedinte  

3. Marian Sârbu – vicepreşedinte  

4. Pavel Todoran – secretar  

5. Kerekes Karoly – secretar  

Membri: 

6. Ionela Pop Bruchental  

7. Valentin Adrian Iliescu 

8. Gheorghe Adrian Miuţescu  
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9. Samuel Valentin Boşneac 

10.  Iuliu Ioan Furo 

11.  Filonaş Chiş 

12.  Ioan Cindrea 

13.  Alexandru Vladimir Mănăstireanu 

14.  Irinel Ioan Stativă 

15.  Gabriela Nedelcu 

16.  Dan Constantin Mocănescu-Coloros 

17.  Alexandru Mocanu 

18.  Ionel Palăr 

19.  Andrei Gerea. 

 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Stelian Duţu, 

preşedintele comisiei. 

Comisia aprobă, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 

1. PLx 992/2006 – Proiect de Lege privind stimularea încadrării în 

muncă a elevilor şi studenţilor 

2. PLx 931/2006 – Propunere legislativă privind profesiile liberale 

3. PLx 954/2006 – Propunere legislativă privind modificarea şi 

completarea Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj 

şi stimularea ocupării forţei de muncă 

4. PLx 30/2007 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.93/2006 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 comerciale şi regiilor autonome subordonate 

autorităţilor administraţiei publice locale 
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5. PLx 31/2007 – Proiect de Lege privind voucherele de vacanţă 

6. PLx 818/2006 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.55/2006 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.53/2003 - Codul muncii 

7. Plx 693/2006 – 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 

8. PLx 855/2006 – Propunere legislativă pentru modificarea şi 

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 

9. Plx 830/2006 – Propunere  legislativă pentru modificarea şi 

completarea articolului 161 alineatul (2) din Legea nr.19 din 17 martie 

2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 

sociale 

10. Plx 835/06.11.2006 – Propunere legislativă pentru modificarea art.161 

alin.(2) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte 

drepturi de asigurări sociale 

11. PLx 14/2007 – Propunere legislativă privind unele măsuri de stimulare 

şi dezvoltare a spiritului antreprenorial în rândul tinerilor. 

 

La dezbateri participă ca invitaţi:  

1. Doamna deputat Cornelia Ardelean – iniţiator; 

2. Domnul senator Aron Ioan Popa – iniţiator; 

3. Domnul senator Mihail Lupoi – iniţiator; 

4. Domnul Cătălin Ionel Dănilă – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, 

Solidarităţii Sociale şi Familiei; 
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5. Doamna Georgeta Bratu – director, Ministerul Muncii, Solidarităţii 

Sociale şi Familiei; 

6. Doamna Veronica Dobre – director, Agenţia Naţională pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă; 

7. Doamna Cecilia Sebe – consilier, Ministerul Muncii, Solidarităţii 

Sociale şi Familiei; 

8. Domnul Dorin Măntescu – director, Ministerul Finanţelor Publice; 

9. Domnul Cristim Adrian Ilie – consilier, Ministerul Finanţelor Publice; 

10. Domnul Dumitru Calen – vicepreşedinte, Federaţia Naţională a 

Sindicatelor Pensionarilor din România; 

11. Domnul Valentin Mocanu – Confederaţia Naţională a Sindicatelor 

Libere din România „FRĂŢIA”; 

12. Domnul Mihai Cristian – consilier, Blocul Naţional Sindical; 

13. Domnul Ilie Gheorghe – vicepreşedinte, Blocul Naţional Sindical. 

 

Dezbaterea asupra proiectului de Lege privind stimularea încadrării în 

muncă a elevilor şi studenţilor a fost finalizată, raportul comun al Comisiei 

pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport împreună cu Comisia pentru muncă 

şi protecţie socială fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.93/2006 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 

comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei 

publice locale a fost prezentat de către domnul Cătălin Ionel Dănilă - 

Secretar de Stat în cadrul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
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Familiei. Domnia sa a arătat că a fost necesară adoptarea acestui act normativ 

întrucât, conform prevederilor art.6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.8/2003, cu modificările şi completările ulterioare, lista societăţilor care 

pot efectua concedieri colective în baza programelor de restructurare sau de 

reorganizare aprobate de instituţia publică implicată se stabileşte prin 

hotărâre a Guvernului. Deoarece această listă nu a fost definitivată, iar 

angajatorul are obligaţia de a notifica, în scris, sindicatului sau 

reprezentanţilor salariaţilor intenţia de concediere colectivă, cu cel puţin 30 

de zile calendaristice anterioare emiterii deciziilor de concediere, se impune, 

în regim de urgenţă, prelungirea termenului până la care se pot efectua 

disponibilizările colective. 

În urma dezbaterilor proiectul de lege a fost adoptat în forma 

prezentată cu unanimitate de voturi. 

 

Proiectul de Lege privind voucherele de vacanţă a fost prezentat 

membrilor comisiei de către domnul senator Aron Ioan Popa, în calitate de 

iniţiator. Domnia sa a arătat că proiectul a fost adoptat de Senat cu majoritate 

de voturi, înregistrându-se doar 6 voturi împotrivă. 

 Domnul senator arată că a gândit acest proiect de Lege ca un sprijin 

pentru angajaţi, pe care aceştia îl primesc de la angajatori. Domnia sa 

remarcă prezenţa reprezentanţilor Ministerului Finanţelor Publice şi ai 

Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, dar atrage atenţia că ar 

fi trebuit să fie prezenţi şi reprezentanţi ai turismului. 

 În continuare, domnul senator Mihai Lupoi arată că, în calitate de fost 

ministru al turismului, îi poate asigura pe membrii comisiei că operatorii de 

turism au agreat ideea acestui proiect de lege. Domnia sa subliniază faptul că 

nu este vorba de o pierdere bugetară, scopul legii fiind ca banii acordaţi 

angajaţilor să fie cheltuiţi în România. Acest proiect de lege nu intră in 
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contradicţie cu nici o normă europeană şi reprezintă un stimulent salarial 

care poate fi acordat sau nu de către angajatori şi contribuie la ameliorarea 

stării de sănătate şi stimularea modului de viaţă european pentru oamenii de 

rând. Veniturile şi salariile modeste ale majorităţii populaţiei constituie un 

obstacol în calea unui concediu de odihnă care să permită recuperarea 

eficientă a beneficiarilor. Modul de petrecere a concediului de odihnă este o 

problemă financiară, dar şi una de standard a societăţii. 

 Domnul preşedinte solicită reprezentanţilor Ministerului Finanţelor 

Publice şi ai Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei să-şi 

expună punctul de vedere. 

 Domnul Cătălin Ionel Dănilă, Secretar de Stat în cadrul Ministerului 

Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, ridică problema beneficiarilor 

bugetari şi impactul pe care l-ar avea prevederile acestei legi asupra 

bugetelor de stat consolidate, dar subliniază că reprezentanţii Ministerului 

Finanţelor Publice sunt în măsură să se pronunţe cu privire la aceste aspecte. 

 Domnul Dorin Măntescu, director în cadrul Ministerului Finanţelor 

Publice, arată că Guvernul nu susţine acest proiect de lege din mai multe 

motive. Pentru a creşte gradul de accesibilitate a cetăţenilor români la 

serviciile de turism domnia sa consideră că ar trebui luate măsuri de 

încurajare a turismului şi nu introducerea unor astfel de prevederi în 

legislaţia noastră întrucât acestea conduc la creşterea dezechilibrelor 

bugetare. 

 În conformitate cu prevederile lit.c) a alin.(3) al art. 21 din Legea 

nr.571/2003, societăţile comerciale pot deduce la calculul profitului 

impozabil în cadrul cheltuielilor sociale şi costul prestaţiilor pentru tratament 

şi odihnă, inclusiv transportul pentru salariaţii proprii şi pentru membrii de 

familie ai acestora. 
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 Extinderea deductibilităţii unor cheltuieli care urmăresc susţinerea 

unor activităţi de interes social la determinarea profitului impozabil chiar 

asupra întregii sume a impozitului pe profit datorat de către un contribuabil, 

vizând domenii sociale, încalcă principiul fiscal al neutralităţii măsurilor 

fiscale, şi, în consecinţă, nu poate fi susţinută. 

 Domnul senator Aron Ioan Popa doreşte să informeze membrii 

comisiei că intenţionează să formuleze un amendament asupra proiectului de 

lege în sensul eliminării din rândul beneficiarilor a persoanelor angajate în 

instituţii bugetare, dorindu-se crearea mai întâi a cadrului legal pentru 

domeniul privat şi ulterior să se extindă şi asupra acestei categorii. 

 Domnul deputat Dan Mocănescu este de părere că terminologia de 

voucher este nouă şi ar trebui utilizată explicarea termenului, conform 

normelor de tehnică legislativă cuprinse în Legea nr.24/2000. Astfel, s-ar 

putea folosi termenul de tichet de vacanţă, care reprezintă un venit 

suplimentar, fie că e vorba de tichet de masă, de vacanţă sau de alt fel. Ar 

trebui să evităm problema care a apărut la acordarea tichetelor de masă 

pentru bugetari şi anume aceea că este necesară introducerea în fiecare an, în 

legea bugetară anuală, a unei prevederi potrivit căreia în anul respectiv nu se 

alocă fonduri pentru această destinaţie. 

 Domnul deputat Gheorghe Adrian Miuţescu remarcă faptul că 

turismul nu a beneficiat niciodată de o susţinere financiară corespunzătoare. 

Mai mult, Ministerul Turismului a fost „îngropat” în Ministerul 

Transporturilor şi nu i se dă importanţa pe care o merită. Din punct de vedere 

financiar, dacă ne referim la cota unică de impozitare, la prima vedere ar fi 

putut conduce la colectări mai mici, dar nu a fost aşa. Dacă s-ar veni 

constructiv cu amendamente care să susţină proiectul şi în interesul 

Ministerului Finanţelor Publice, ar fi în beneficiul tuturor. Domnia sa susţine 

proiectul şi consideră că e binevenit pentru turism în general. 
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 Domnul deputat Valentin Adrian Iliescu doreşte să-i felicite pe 

iniţiatori pentru acest proiect de lege, deşi remarcă faptul că a mai existat în 

dezbaterea Camerei Deputaţilor un proiect cu obiect asemănător, care însă nu 

a avut o soluţionare favorabilă. Pe fond este de acord cu ideea iniţiatorilor şi 

este de părere că aceasta se suprapune unei nevoi extraordinare din societate. 

Domnia sa arată că în Franţa şi în Portugalia există asemenea legi care 

produc efecte benefice asupra bugetelor şi consideră că şi la noi se poate 

realiza acest lucru, urmărindu-se în plus şi efectele benefice asupra stării de 

sănătate a populaţiei. Domnul deputat Valentin Adrian Iliescu apreciază că 

trebuie lăsată posibilitatea efectuării excursiei atât în ţară cât şi în străinătate 

şi nu trebuie să fie vorba de voucher sau de tichet ci ar trebui introdusă ideea 

de card, aceasta fiind o idee modernă, europeană. De asemenea, nu trebuie 

acceptată discriminarea între salariaţii din domeniul privat şi cei din 

domeniul bugetar. Trebuie introdusă ideea de prevenire a îmbolnăvirilor şi 

recuperare prin tratament balnear a salariaţilor. E necesară această lege fiind 

considerată un semnal pozitiv pentru salariaţi. 

 Domnul deputat Alexandru Mocanu arată că este surprins de poziţia 

Ministerului Finanţelor Publice. Consideră că nu este justificată amendarea 

legii în sensul excluderii bugetarilor din rândul beneficiarilor deoarece legea 

instituie o posibilitate şi nu o obligaţie în acordarea acestui sprijin financiar. 

Domnia sa este de părere că ideea cardurilor trebuie luată în seamă şi ar 

trebui să li se acorde iniţiatorilor un răgaz de două săptămâni pentru a opera 

completările care se impun. Îi asigură pe iniţiatori că există o opinie 

majoritară că acest proiect va fi susţinut şi propune amânarea dezbaterilor 

pentru două săptămâni.  

Domnul deputat Pavel Todoran consideră că această lege trebuie să se 

adreseze în primul rând salariaţilor şi remarcă faptul că la comisie nu a fost 
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primit încă avizul Consiliului Economic şi Social şi solicită amânarea 

dezbaterilor până la obţinerea acestui aviz. 

Propunerea de amânare a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.55/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - 

Codul muncii a fost dezbătut în prezenţa reprezentanţilor Ministerului 

Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, precum şi ai confederaţiilor 

sindicale. 

Domnul Secretar de Stat Cătălin Ionel Dănilă a prezentat comisiei 

principalele modificări cuprinse în Ordonanţa de urgenţă aflată în dezbatere, 

subliniind faptul că acestea se numără printre măsurile cuprinse în Programul 

legislativ prioritar  pentru integrarea în Uniunea Europeană. 

În vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate şi ca urmare a consultării 

partenerilor sociali a fost elaborată Ordonanţa de urgenţă nr. 55/2006 care se 

referă în principal la: procedura concedierilor colective, contractul individual 

de muncă pe durată determinată, contractul individual de muncă pe timp 

parţial, principiul remunerării egale, noţiunea de salariat permanent 

comparabil, salariat de noapte, noţiunea de salariat în schimburi şi munca în 

schimburi. 

Domnul Valentin Mocanu, vicepreşedintele Confederaţiei Naţionale a 

Sindicatelor Libere din România – FRĂŢIA arată că punctul de vedere al 

partenerilor sociali este cuprins în textul ordonanţei. Comisia de dialog social 

a urmărit punerea textului codului muncii în acord cu observaţiile Comisiei 

Europene şi dacă textul ordonanţei ar fi aprobat în forma prezentată ar 

corespunde cerinţelor sindicatelor pe care domnia sa le reprezintă. 

Aceeaşi opinie şi-au exprimat-o şi ceilalţi reprezentanţi ai sindicatelor 

prezenţi la dezbateri. 
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În cadrul discuţiilor pe articole, domnul Pavel Todoran a susţinut la 

art.6 alin.(2) amendamentul formulat în avizul Consiliului Economic şi 

Social cu privire la principiul remunerării egale. Supus la vot, amendamentul 

a fost acceptat cu 8 voturi pentru şi 5 voturi împotrivă. 

Dezbaterile au fost amânate şi vor continua în şedinţa următoare. 

 

În legătură cu propunerile legislative înscrise la punctele 9 şi 10 pe 

ordinea de zi domnul preşedinte Stelian Duţu a informat membrii comisiei că 

există în lucru la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei un 

proiect de ordonanţă de urgenţă prin care se soluţionează situaţia 

pensionarilor care nu pot dovedi salariile avute în perioada anterioară anului 

1963, acestea nefiind consemnate în carnetul de muncă. 

Doamna deputat Cornelia Ardelean, în calitate de iniţiator al 

propunerii legislative pentru modificarea şi completarea articolului 161 

alineatul (2) din Legea nr.19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de 

pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, arată că a solicitat retrimiterea la 

comisie a iniţiativei legislative întrucât domnia sa consideră nejustificată 

soluţia de respingere a propunerii legislative pentru ca mai apoi Guvernul să 

preia aceste prevederi prin ordonanţă de urgenţă. 

Domnul preşedinte Stelian Duţu arată că în lipsa unei fişe financiare a 

propunerii legislative nu se poate stabili ce implicaţii bugetare are o 

asemenea prevedere şi propune amânarea dezbaterii până la găsirea de către 

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei împreună cu Ministerul 

Finanţelor Publice a unei formule echitabile de soluţionare a acestei 

probleme. 

Propunerea de amânare a fost acceptată cu unanimitate de voturi.  
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Propunerea legislativă privind unele măsuri de stimulare şi dezvoltare 

a spiritului antreprenorial în rândul tinerilor a fost dezbătută şi avizată 

favorabil, în forma prezentată, cu unanimitate de voturi. 

Celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi au fost amânate pentru 

şedinţa următoare. 
 

În ziua de 28 februarie 2007 la lucrările comisiei sunt prezenţi 19 

deputaţi. 

Conform prevederilor art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, în locul domnului deputat Gheorghe Barbu (grup parlamentar 

PD) – ministru, participă domnul deputat Alexandru Mocanu, în locul 

domnului deputat Dumitru Gheorghe Mircea Coşea (grup parlamentar PNL) 

– delegaţie, participă domnul deputat Ionel Palăr, iar în locul domnului 

deputat Mihai Voicu (grup parlamentar PNL) – ministru delegat, participă 

domnul deputat Andrei Gerea. 

Sunt prezenţi următorii:  

1. Stelian Duţu – preşedinte 

2. Ion Mînzînă – vicepreşedinte  

3. Marian Sârbu – vicepreşedinte  

4. Pavel Todoran – secretar  

5. Kerekes Karoly – secretar  

Membri: 

6. Ionela Pop Bruchental  

7. Valentin Adrian Iliescu 

8. Gheorghe Adrian Miuţescu  

9. Samuel Valentin Boşneac 

10.  Iuliu Ioan Furo 

11.  Filonaş Chiş 
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12.  Ioan Cindrea 

13.  Alexandru Vladimir Mănăstireanu 

14.  Irinel Ioan Stativă 

15.  Gabriela Nedelcu 

16.  Dan Constantin Mocănescu-Coloros 

17.  Alexandru Mocanu 

18.  Ionel Palăr 

19.  Andrei Gerea. 

 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Stelian Duţu, 

preşedintele comisiei. 
  

Dezbaterile au continuat cu propunerea legislativă privind profesiile 

liberale. Întrucât cu această propunere legislativă a fost învestită pe fond şi 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, dezbaterile au fost amânate 

pentru ca propunerea să fie discutată în şedinţă comună. 
 

Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 

nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării 

forţei de muncă a fost amânată pentru o şedinţă ulterioară. 
 

Referitor la propunerile legislative 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, acestea au fost retrimise comisiei în vederea 

dezbaterii pe articole. Discuţiile au fost amânate pentru şedinţa următoare. 

 

  Preşedinte,     Secretar, 

Stelian Duţu      Kerekes Karoly 
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