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Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 

 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 6 şi 7 martie 2007 

 

 

În ziua de 6 martie 2007, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi-a 

desfăşurat lucrările între orele 14.00-19.00, având următoarea ordine de zi: 

1. Pl-x 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 

2. PL-x 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 

3. Pl-x 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 

4. Pl-x 931/2006 – Propunere legislativă privind profesiile liberale 

5. PLx 954/2006 – Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 

76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 

muncă 

6. Pl-x 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 

 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Stelian Duţu, preşedintele 

comisiei. 
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La dezbateri au participat ca invitaţi: 

1. Domnul senator Nemeth Csaba – iniţiator; 

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

Sociale şi Familiei; 

3. Domnul Silviu Bian – preşedinte, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de 

Muncă; 

4. Domnul Eugen Preda – secretar general, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de 

Muncă; 

5.  Doamna Gabriela Mateescu – director, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi 

Familiei; 

6. Doamna Camelia Cărbunaru – director, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi 

Familiei; 

7. Doamna Cecilia Sebe – consilier, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei; 

8. Doamna Mădălina Dobre – consilier, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi 

Familiei; 

9. Domnul Bogdan Iliescu – consilier, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi 

Familiei; 

10. Doamna Liliana Voicu – director, Consiliul Naţional de Formare Profesională a 

Adulţilor. 

 

Domnul preşedinte Stelian Duţu a arătat că propunerea legislativă privind 

modificarea şi completarea Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 

stimularea ocupării forţei de muncă a fost respinsă de către Senat şi îl invită pe domnul 

Silviu Bian, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, să 

prezinte punctul de vedere al Guvernului. 

Domnul Silviu Bian a arătat că Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative 

legislative din mai multe motive şi anume: 

- cadrul legal instituit în domeniul relaţiilor de muncă odată cu intrarea în vigoare a 

Legii nr.53/2003 – Codul muncii, a creat premisele necesare încadrării în muncă a 

persoanelor care au statut de student, şi totodată ale asigurării protecţiei sănătăţii 

fizice şi psihice a lor, pe de o parte, precum şi a posibilităţii de a urma cursurile 

instituţiilor de învăţământ superior, pe de altă parte. Conform dispoziţiilor art.115 

alin.(1) şi (2) din Legea nr.76/2002, angajatorul poate stabili programe individualizate 
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de muncă, ce presupun un mod flexibil a timpului de muncă, cu acordul sau la 

solicitarea salariatului în cauză. 

- o serie de reglementări cuprinse în iniţiativa legislativă pot aduce atingere 

prevederilor art.41 alin.(1) din Constituţia României, în virtutea cărora dreptul la 

muncă nu poate fi îngrădit, iar alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupaţiei, precum 

şi a locului de muncă este liberă. 

- întrucât propunerile din iniţiativa legislativă determină influenţe financiare 

suplimentare asupra bugetului asigurărilor pentru şomaj, era necesar să se prevadă şi 

mijloacele necesare pentru acoperirea majorării cheltuielilor, aşa cum prevede art.15 

alin.(1) din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi art.138 alin.(5) din Constituţia României. 

 
Domnul deputat Adrian Miuţescu a dorit să ştie care este punctul de vedere al 

domnului preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă referitor la o 

propunere legislativă pe care domnia sa o are în vedere, în ce priveşte recunoaşterea 

perioadei în care se desfăşoară practica în timpul facultăţii ca fiind vechime în muncă. 

Domnia sa arată că intenţionează să depună la Camera Deputaţilor o iniţiativă legislativă 

în acest sens, deoarece toţi angajatorii cer absolvenţilor experienţă şi vechime în muncă 

de cel puţin 1 an, iar o astfel de vechime în muncă nu poate fi realizată decât în timpul 

facultăţii. 

Domnul preşedinte Silviu Bian a menţionat că îl va informa pe domnul ministru 

Gheorghe Barbu în legătură cu intenţiile domnului deputat şi i se va formula un răspuns 

în scris. În ceea ce priveşte opţiunile pe care le are absolventul unei instituţii de 

învăţământ superior, domnia sa consideră că este o chestiune de voinţă proprie. La 

momentul semnării contractului de muncă tânărul trebuie să ia singur decizii. 

Domnul deputat Dan Mocănescu a fost de părere că această problemă ţine de 

raporturile dintre angajatori şi universitate, raporturi în care angajatorii ar trebui să 

stabilească domenii concrete în care să se specializeze tinerii. Domnia sa consideră că 

orientarea tinerilor trebuie să se suprapună cu solicitările angajatorilor care trebuie să se 

implice şi să pregătescă viitoarele contracte de muncă. 

Doamna Liliana Voicu, directorul Direcţiei Metodologie din cadrul Consiliului 

Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, a arătat că ideea de a se stimula angajatorii 

să angajeze studenţi este bine venită, deoarece pregătirea practică la locul de muncă: 
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- este cel mai complex mod de a forma competenţe profesionale solide şi relevante 

din punctul de vedere al cerinţelor de la locul de muncă; 

- permite dobândirea unor competenţe cheie privind adaptarea la specificul 

organizaţiei şi cerinţele locului de muncă; 

- oferă o orientare generală asupra funcţionării întreprinderilor domeniului şi a 

economiei. 

Totuşi, formula propusă, de subvenţionare din fondul asigurărilor pentru şomaj, 

după modelul analog aplicat întreprinderilor care angajează absolvenţi nu 

constituie forma adecvată pentru atingerea acestor obiective, deoarece: 

- situaţia studenţilor este diferită de cea a absolvenţilor: 

o studenţii doresc de cele mai multe ori contracte cu normă parţială, pentru a 

avea timp pentru studiu; 

o studenţii îşi doresc flexibilitate ocupaţională, pentru a experimenta locuri 

de muncă diferite şi a-şi forma o imagine generală asupra domeniului; 

- subvenţiile din bugetul naţional sau din bugetul asigurărilor pentru şomaj 

presupun adesea măsuri administrative stufoase, care de obicei descurajează 

angajatorii să recurgă la aceste măsuri; 

- cuantumul propus al subvenţiilor poate ajunge să fie prea împovărător pentru 

bugetul asigurărilor de şomaj, şi se pot crea, în acelaşi timp, mai multe 

dezavantaje decât beneficii. 

Domnia sa a recomandat, în consecinţă, găsirea altor soluţii pentru o pregătire 

practică adecvată a studenţilor, cu implicarea întreprinderilor. 

Domnul deputat Kerekes Karoly a arătat că Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat 

cu o zi în urmă o propunere legislativă care rezolvă problema angajării studenţilor şi 

propune respingerea iniţiativei legislative. 

Propunerea de respingere a fost acceptată cu 14 voturi pentru şi 2 abţineri. 

Domnul preşedinte Stelian Duţu a propus membrilor comisiei ca în viitor să aibă 

loc o dezbatere pe tema atragerii studenţilor de a desfăsura activităţi profesionale în 

timpul facultăţii, dezbatere la care să participe reprezentanţi ai Consiliului Naţional de 

Formare Profesională a Adulţilor, ai Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de 

Muncă, precum şi ai unor instituţii investiţionale. 
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Doamna director Liliana Voicu, arătând disponibilitatea instituţiei pe care o 

reprezintă, a sugerat că ar fi oportună invitarea şi a reprezentanţilor Agenţiei Naţionale 

pentru Calificări în Mediul Economic. 

 Celelalte proiecte înscrise pe ordinea de zi au fost amânate pentru şedinţa 

următoare. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (19), în ziua de 6 martie 2007 au absentat 

domnul deputat Voicu Mihai Alexandru (grup parlamentar PNL) – ministru delegat şi 

domnul deputat Dumitru Gheorghe Mircea Coşea (grup parlamentar PNL) – delegaţie. 

În locul d-lui deputat Gheorghe Barbu (grup parlamentar PD – ministru) a 

participat d-l 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 7 martie 2007, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi-a 

desfăşurat lucrările între orele 9.00-15.00, având pe ordinea de zi proiectele amânate din 

ziua precedentă. 

 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Stelian Duţu, preşedintele 

comisiei. 

Dezbaterile au început cu informarea făcută de domnul preşedinte Stelian Duţu 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.55/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii. La 

solicitarea reprezentanţilor Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, 

discutarea acestei propuneri legislativă a fost amânată. 

 

Lucrările au continuat cu dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise la punctele 1 

şi 3 pe ordinea de zi, având ca obiect de reglementare 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, 

cu modificările şi completările ulterioare. Acestea urmăresc, în principal, ca de 

prevederile acestei legi să beneficieze toate persoanele care au efectuat stagiul militar în 

perioada 14 ianuarie 1950 – 28 februarie 1961, în cadrul unităţilor de muncă, indiferent 

de subordonarea ministerială a acestora. Propunerile au fost dezbătute în prezenţa 

domnului senator Nemeth Csaba, prezent la lucrări în calitate de iniţiator. 

Domnul senator a arătat că Direcţia Generală a Serviciului Muncii a fost 

principala, dar nu singura structură în care s-a operat cu o serie de metode tipice ale 

muncii forţate, în care tinerii încorporaţi au fost persecutaţi pentru originea lor socială. 

Unităţi similare au funcţionat în perioada menţionată şi în subordinea altor ministere, cum 

au fost Ministerul Forţelor Armate, Ministerul Căilor Ferate şi alte ministere economice. 

Sunt numeroase cazuri când una şi aceeaşi persoană, în diferite perioade ale stagiului 

militar, a fost folosită ca mână de lucru în unităţi de muncă din subordinea a mai multor 

ministere: D.G.S.M – Ministerul Construcţiilor, Ministerul Forţelor Armate, Ministerul 

Căilor Ferate etc. Tuturor acestor tinerii încorporaţi în aceste unităţi de muncă, indiferent 

de subordonarea ministerială, li s-a luat dreptul la instruire militară, nu au avut dreptul 

obţinerii unui grad militar, la lăsarea la vatră primind livret militar cu menţiunea “soldat 

neinstruit”. 
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În baza celor expuse, domnul senator Nemeth Csaba a solicitat analizarea 

propunerii legislative pentru a soluţiona favorabil problema acestei categorii sociale. 

Doamna Gabriela Mateescu, director în cadrul Ministerului Muncii, Solidarităţii 

Sociale şi Familiei, a arătat că Guvernul nu susţine adoptarea iniţiativei legislative din 

următoarele considerente: sfera beneficiarilor nu poate fi extinsă prin raportarea la 

denumirea meseriei sau ocupaţiei, deoarece prevederile Legii nr.309/2002 acordă 

drepturile respective celor care au satisfăcut stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a 

Serviciului Muncii după un criteriu de apartenenţă şi nu după un criteriu ocupaţional. 

Doamna director a arătat, de asemenea, că deosebirea esenţială dintre persoanele 

care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii şi cele 

care l-au efectuat în cadrul Ministerului Forţelor Armate, în detaşamentele de muncă 

necombatante, este dată de statutul fiecărei categorii şi nu de activitatea în sine 

desfăşurată în perioada respectivă. 

Adoptarea acestei propuneri legislative ar conduce la inechităţi şi forme de 

discriminare între categorii de persoane cu situaţii juridice similare, atât în rândul 

militarilor conscriptibili, care au desfăşurat acelaşi gen de activităţi şi în aceleaşi condiţii 

după anul 1961, cât şi între militarii cu alte specialităţi, din unităţile cu profil economic, şi 

chiar cei încadraţi în unităţi de arme înainte de 1961. 

Domnul deputat Kerekes Karoly a ridicat problema discriminării între categoriile 

de militari în termen care au satisfăcut stagiu militar în astfel de condiţii. Domnia sa 

consideră că ar trebui consultat Ministerul Apărării Naţionale, singurul ce deţine o 

evidenţă clară în acest sens. 

Domnul deputat Alexandru Mocanu, referindu-se la faptul că au fost depuse la 

Biroul permanent al Camerei Deputaţilor mai multe iniţiative legislative cu acest obiect 

de reglementare, a propus amânarea dezbaterilor până la data la care Ministerul Apărării 

Naţionale va pune la dispoziţia comisiei datele pe baza cărora să se decidă în cunoştinşă 

de cauză. 

Domnul deputat Iuliu Furo a fost de acord cu cele prezentate de către domnul 

senator Nemeth Csaba, dar consideră că problema nu poate fi soluţionată „aici şi acum”. 

Domnia sa consideră că mai întâi trebuie să se pronunţe Ministerul Apărării Naţionale cu 

privire la categoriile de beneficiari acordându-se atenţia cuvenită acestei iniţiative 

legislative. 
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Domnul preşedinte Stelian Duţu a propus membrilor comisiei constituirea unei 

subcomisii care să colaboreze cu reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale în scopul 

clarificării categoriilor de beneficiari ai Legii nr.309/2002. 

Membrii subcomisiei sunt următorii: domnul deputat Kerekes Karoly, domnul 

deputat Alexandru Mocanu, domnul deputat Dan Constantin  Mocănescu-Coloros, 

domnul deputat Iuliu Furo şi domnul deputat Filonaş Chiş. 

În cadrul subcomisiei vor fi audiaţi actuali beneficiari ai legii, precum şi posibili 

beneficiari, dar şi iniţiatori ai propunerilor legislative care au fost respinse anterior în 

urma finalizării lor în comisie. 

 

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 retrimisă spre dezbatere comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială şi comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

Raportul comun al celor două comisii propune menţinerea soluţiei de respingere a 

iniţiativei legislative, cu unanimitate de voturi. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (19), în ziua de 7 martie 2007 au absentat 

domnul deputat Voicu Mihai Alexandru (grup parlamentar PNL) – ministru delegat şi 

domnul deputat Dumitru Gheorghe Mircea Coşea (grup parlamentar PNL) – delegaţie. 

În locul d-lui deputat Gheorghe Barbu (grup parlamentar PD – ministru) a 

participat d-l 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. 

 

  Preşedinte,     Secretar, 

  Stelian Duţu       Kerekes Karoly 
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