
Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 

 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 20, 21 şi 22 februarie 2007 

 

 

În ziua de 20 februarie 2007, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 14.00 – 18.00, având următoarea 

ordine de zi: 

AVIZARE 

1. Plx 37/2007 – Propunere legislativă privind regimul juridic al locuinţelor 

de serviciu 

2. Plx 16/2007 - Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea 

creşelor 

FOND 

3. Plx 17/2007 -  Propunere legislativă privind modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2005 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2004 privind 

unele măsuri în domeniul învăţământului, aprobată prin Legea 

nr.365/2005 

4. Plx 33/2007 – 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 
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5. Plx 854/2006 - Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 

privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 

muncă 

6. Plx 954/2006 - Propunere legislativă privind modificarea şi completarea 

Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 

ocupării forţei de muncă 

7. Plx 992/2006 – Proiect de Lege privind stimularea încadrării în muncă a 

elevilor şi studenţilor 

 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Stelian Duţu, 

preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi: 

1. Domnul deputat Romeo Hanganu 

2. Domnul Cătălin Dănilă – Secretar de Stat, Ministerul Muncii Solidarităţii 

Sociale şi Familiei 

3. Domnul Dumitru Miron – Secretar de Stat, Ministerul Educaţiei şi 

Cercetării 

4. Doamna Georgeta Bratu – director, Ministerul Muncii Solidarităţii 

Sociale şi Familiei 

5. Domnul Eugen Preda – secretar general, Agenţia Naţională pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă  

6. Doamna Veronica Dobre – director, Agenţia Naţională pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă 

7. Doamna Doina Lica – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice.  

8. Doamna Cecilia Sebe – consilier, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale 

şi Familiei 
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Propunerea legislativă privind regimul juridic al locuinţelor de 

serviciu a fost prezentată de către domnul preşedinte Stelian Duţu. 

Ţinând seama de punctul de vedere negativ al Guvernului, în urma 

dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 4 voturi pentru adoptare, 8 

voturi împotrivă şi o abţinere, avizarea nefavorabilă a propunerii legislative. 

 

Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea creşelor a 

fost dezbătută şi avizată favorabil cu unanimitate de voturi, în forma 

prezentată de iniţiator. 

 

Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.55/2005 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2004 privind unele măsuri în 

domeniul învăţământului, aprobată prin Legea nr.365/2005 a fost trimisă 

spre dezbatere atât Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, cât şi 

Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

Propunerea legislativă aflată în dezbatere, având ca obiect de 

reglementare completarea anexei nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 68/2004, aprobată cu modificări prin Legea nr.6/2005, în sensul 

introducerii unei noi funcţii didactice auxiliare de administrator financiar-

casier cu atribuţii financiar-contabile a fost respinsă, pentru evitarea 

paralelismului legislativ. 

Domnul Dumitru Miron, Secretar de Stat în cadrul Ministerului 

Educaţiei şi Cercetării, a arătat că propunerea legislativă nu poate fi 

acceptată întrucât în anexa nr.3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.68/2004, cu modificările şi completările ulterioare, funcţiile didactice 

auxiliare de administrator financiar (patrimoniu) sunt prevăzute atât la studii 

superioare, cât şi la studii superioare de scurtă durată şi medii, cu notificarea 
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că „utilizarea acestor funcţii va fi reglementată prin ordin al ministrului 

educaţiei şi cercetării.” Acest lucru a fost făcut prin Ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării nr.4847bis/2004. 

Domnia sa a subliniat de asemenea că funcţia de casier, chiar dacă are 

atribuţii financiar-contabile, nu poate fi echivalată decât cel mult cu funcţia 

de administrator financiar (patrimoniu) cu studii medii, deoarece condiţiile 

pentru ocuparea acestei funcţii, prevăzute în legislaţia în vigoare, sunt de 

absolvire a liceului sau a şcolii generale. Totodată, în situaţia în care 

conducerea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, împreună cu sindicatele 

reprezentative din învăţământ hotărăsc echivalarea funcţiei de casier cu 

funcţia de administrator financiar cu studii medii, acest lucru se poate face 

prin emiterea unui ordin al ministrului educaţiei şi cercetării. 

 

Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind 

sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă 

(Pl.x 854/2006) a fost prezentată membrilor comisiei de către domnul 

deputat Romeo Hanganu, în calitate de iniţiator. 

Domnia sa a arătat că prin această iniţiativă se crează un cadru 

favorabil ocupării locurilor de muncă de către foştii deţinuti, prin acordarea 

de facilităţi angajatorilor care primesc persoane din această categorie, 

persoane care se confruntă cu o serie de probleme în momentul în care se 

prezintă să ocupe un loc de muncă. 

La dezbaterea pe articole au fost formulate amendamente de formă, 

pentru respectarea normelor de tehnică legislativă. Per ansamblu, comisia 

propune aprobarea iniţiativei legislative în forma prezentată în raport, cu 10 

voturi pentru şi 3 abţineri. 

Celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi au fost amânate pentru 

şedinţa viitoare. 
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Din numărul total al membrilor comisiei (19), în ziua de 20 februarie 

2007 au absentat domnul deputat Voicu Mihai Alexandru (grup parlamentar 

PNL) – ministru delegat şi domnul deputat Coşea Dumitru Gheorghe Mircea 

(grup parlamentar PNL) – delegaţie. 

 În locul domului deputat Gheorghe Barbu (grup parlamentar PD) – 

ministru, a participat domnul deputat Alexandru Mocanu, conform 

prevederilor art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat. 

Au fost 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 

12.  Ioan Cindrea 

13.  Alexandru Vladimir Mănăstireanu 

14.  Irinel Ioan Stativă 

15.  Gabriela Nedelcu 

16.  Dan Constantin Mocănescu-Coloros 

17.  Alexandru Mocanu. 
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În ziua de 21 februarie 2007, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 9.00 – 15.00, având pe ordinea de 

zi proiectele amânate în şedinţa anterioară. 

Dezbaterea propunerii legislative privind modificarea şi completarea 

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

ocupării forţei de muncă (Pl.x 954/2006) a fost amânată pentru a participa şi 

domnul deputat Andrei Gerea, iniţiatorul acestei propuneri legislative, care 

nu a putut participa la această şedinţă din motive obiective. 

Dezbaterea celorlalte proiecte aflate pe ordinea de zi a fost amânată 

pentru şedinţa viitoare. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (19), în ziua de 21 februarie 

2007 au absentat domnul deputat Voicu Mihai Alexandru (grup parlamentar 

PNL) – ministru delegat şi domnul deputat Coşea Dumitru Gheorghe Mircea 

(grup parlamentar PNL) – delegaţie. 

 În locul domului deputat Gheorghe Barbu (grup parlamentar PD) – 

ministru, a participat domnul deputat Alexandru Mocanu, conform 

prevederilor art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat. 

Au fost 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 
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8. Gheorghe Adrian Miuţescu  

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. 

 

În ziua de 22 februarie 2007, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 9.00 – 12.30, având pe ordinea de 

zi proiectele amânate în şedinţa anterioară. 

Dezbaterile au început cu proiectul de Lege privind stimularea 

încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor, care a fost susţinut de domnul 

deputat Ioan Cindrea, în calitate de iniţiator. Domnia sa a arătat că proiectul 

de lege este adoptat de Senat şi a primit avize favorabile de la comisiile 

sesizate pentru dezbatere şi avizare. 

Referindu-se la necesitatea adoptării acestei iniţiative legislative 

domnul deputat Ioan Cindrea a arătat că prin aceasta se doreşte stimularea 

încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor pe perioada vacanţei lor, pentru a 

le asigura posibilitatea de a acumula anumite deprinderi, precum şi 

posibilitatea de a-şi asigura venituri, în special pentru cei care provin din 

familii cu venituri reduse. 

În timpul dezbaterilor, au fost formulate o serie de amendamente. 

Întrucât cu dezbaterea pe fond a acestui proiect de lege a fost sesizată şi 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, trebuie întocmit un raport 
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comun. Deoarece proiectul de lege a fost adoptat cu amendamente şi în 

cadrul acestei comisii, însă aceste amendamente diferă, s-a hotărât 

rediscutarea proiectului în şedinţă comună. 
 

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 are ca obiect de reglementare modificarea actului normativ mai sus 

amintit în sensul ca aceste persoane să beneficieze şi de alte drepturi, pentru 

o echitabilă reparaţie faţă de suferinţele, umilinţele şi dezonoarea la care au 

fost supuşi. 

Domnul Cătălin Dănilă, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Muncii 

Solidarităţii Sociale şi Familiei, a arătat că Guvernul nu susţine adoptarea 

unei astfel de iniţiative legislative, întrucât din punct de vedere fiscal, 

indemnizaţiile lunare de care beneficiază persoanele fizice potrivit Legii 

nr.309/2002 sunt venituri neimpozabile, conform art.42 lit.a) din Legea 

nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 

Astfel, domnia sa consideră nejustificată prevederea alin.(1) al art.1 

referitoare la neimpozarea veniturilor reprezentând indemnizaţia lunară 

acordată conform legii. 

De asemenea, referitor la gratuităţile acordate pentru transport, 

domnul Secretar de Stat a precizat că sunt o serie de neclarităţi legate de 

numărul de persoane beneficiare ale prevederilor acestei propuneri, numărul 

de călătorii, diferenţierea între călătoriile pe calea ferată şi alte mijloace de 

transport etc. Cheltuielile aferente acestor prestaţii nu au fost cuprinse în 

bugetul de stat pe anul 2007, iar iniţiatorii nu indică sursele de finanţare 

necesare acoperirii sporului de cheltuieli, încălcându-se prevederile art.15 

alin.(1) din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 
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completările ulterioare, precum şi cele ale art.138 alin.(5) din Constituţia 

României. 

Supusă la vot, propunerea legislativă a fost respinsă, înregistrându-se 

14 voturi pentru şi un vot împotrivă. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (19), în ziua de 22 februarie 

2007 au absentat domnul deputat Voicu Mihai Alexandru (grup parlamentar 

PNL) – ministru delegat şi domnul deputat Coşea Dumitru Gheorghe Mircea 

(grup parlamentar PNL) – delegaţie. 

 În locul domului deputat Gheorghe Barbu (grup parlamentar PD) – 

ministru, a participat domnul deputat Alexandru Mocanu, conform 

prevederilor art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat. 

Au fost prezenţi următorii:  

18. Stelian Duţu – preşedinte 

19. Ion Mînzînă – vicepreşedinte  

20. Marian Sârbu – vicepreşedinte  

21. Pavel Todoran – secretar  

22. Kerekes Karoly – secretar  

Membri: 

23. Ionela Pop Bruchental  

24. Valentin Adrian Iliescu 

25. Gheorghe Adrian Miuţescu  

26. Samuel Valentin Boşneac 

27.  Iuliu Ioan Furo 

28.  Filonaş Chiş 

29.  Ioan Cindrea 

30.  Alexandru Vladimir Mănăstireanu 
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31.  Irinel Ioan Stativă 

32.  Gabriela Nedelcu 

33.  Dan Constantin Mocănescu-Coloros 

34.  Alexandru Mocanu. 

 

 

 

  Preşedinte,     Secretar, 

  Stelian Duţu     Kerekes Karoly 
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