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În ziua de 13 decembrie 2005, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 14.00 – 16.30, având următoarea 
ordine de zi: 
Fond 
1. Proiect de Lege privind sistemul naţional de asistenţă socială – PLX 

536/2005 
2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.143/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea 
locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei 
termice – PLX 603/2005 

3. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea 
nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii – PLX 584/2005 

4. Propunere legislativă privind acordarea gratuită a medicamentelor pentru 
unii pensionari – PLX 586/2005 

5. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.49/1999 şi a Legii 
nr.88/2004 privind pensiile IOVR – PLX 587/2005 

6. Propunere legislativă privind protecţia persoanelor vârstnice – PLX 
582/2005 

7. Propunere legislativă privind salarizarea personalului din domeniul 
învăţământului, cercetării, sănătăţii şi funcţionarilor publici – PLX 
583/2005  

Avizare 
8. Proiect de Lege  pentru modificarea şi completarea Legii nr.346/2004 

privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii 
– PLX 609/2005 

9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Decretului-Lege 
nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din 
motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, 
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precum şi a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri – 
PLX 591/2005 

10. Propunere legislativă privind eliminarea impozitului pe pensii – PLX 
559/2005 

 
Lucrările şedinţei au fost conduse de d-l deputat Stelian Duţu, 

preşedintele comisiei. 
 
În ziua de 13 decembrie au fost dezbătute iniţiativele înscrise la pct. 8, 

9 şi 10 de pe ordinea de zi. 
 

 Proiectul de Lege  pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici 
şi mijlocii a fost dezbătut şi avizat favorabil cu următoarele voturi: Stelian 
Duţu - pentru, Marian Sârbu - pentru, Tamas Sandor - pentru, Alexandru 
Mocanu - pentru, Ionela Pop Bruchental - pentru, Filonaş Chiş - pentru, Ioan 
Cindrea - pentru, Iuliu Furo - pentru, Valentin Iliescu - pentru, Adrian 
Miuţescu - pentru, Dan Mocănescu - pentru, Gabriela Nedelcu - pentru, 
Pavel Todoran - pentru, Adina Vălean - pentru. 
 
 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Decretului-
Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate 
din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, 
precum şi a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri a fost 
dezbătută şi avizată negativ cu următoarele voturi: Stelian Duţu - respingere, 
Tamas Sandor - respingere, Alexandru Mocanu - respingere, Ionela Pop 
Bruchental - respingere, Filonaş Chiş - pentru adoptare, Iuliu Furo - abţinere, 
Valentin Iliescu - respingere, Adrian Miuţescu - respingere, Dan Mocănescu 
- respingere, Gabriela Nedelcu - pentru adoptare, Pavel Todoran - pentru 
adoptare, Adina Vălean - respingere. 
 
 Propunerea legislativă privind eliminarea impozitului pe pensii a fost 
dezbătută şi avizată negativ cu următoarele voturi: Stelian Duţu - pentru 
respingere, Tamas Sandor - pentru respingere, Alexandru Mocanu - pentru 
respingere, Ionela Pop Bruchental - pentru respingere, Filonaş Chiş - pentru 
adoptare, Iuliu Furo - pentru adoptare, Valentin Iliescu - pentru respingere, 
Adrian Miuţescu - pentru respingere, Dan Mocănescu - pentru respingere, 
Gabriela Nedelcu - abţinere, Pavel Todoran - pentru adoptare, Adina Vălean 
- pentru respingere.  
 Din numărul total al membrilor comisiei (19), în ziua de 13 decembrie 
2005 au absentat d-l Gheorghe Barbu – ministrul muncii, solidarităţii sociale 
şi familiei (în locul domniei sale participând d-l deputat Alexandru Mocanu, 
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conform prevederilor art.48 alin.(4) din Regulamentul Camerei Deputaţilor), 
domnul Mihai Alexandru Voicu – ministru delegat, domnul deputat Mircea 
Coşea – delegaţie – grup parlamentar PNL şi dl deputat Kerekes Karoly - 
delegaţie – grup parlamentar UDMR (în locul domniei sale participând dl 
deputat Tamas Sandor). 
 Au fost prezenţi următorii: Stelian Duţu, Ion Mînzînă, Marian Sârbu, 
Rovana Plumb, Ionela Pop Bruchental, Filonaş Chiş, Ioan Cindrea, Iuliu 
Furo, Ion Giurescu, Adrian Miuţescu, Valentin Iliescu, Dan Mocănescu, 
Gabriela Nedelcu, Pavel Todoran, Adina Vălean. 
 
 În ziua de 14 decembrie 2005, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 13.00 – 18.00.  
 

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

La dezbateri au participat ca invitaţi:  d-na Georgeta Bratu – director şi 
d-na Mihaela Grecu – director în cadrul Ministerul Muncii, Solidarităţii 
Sociale şi Familiei.   

 
Proiectul de Lege privind sistemul naţional de asistenţă socială a fost 

dezbătut în prezenţa reprezentantului Ministerului Muncii şi Solidarităţii 
Sociale d-na director Mihaela Grecu. Acest proiect are ca obiect de 
reglementare instituirea sistemului naţional de asistenţă socială, componentă 
a sistemului de protecţie socială, urmărindu-se realizarea unui cadru unic 
responsabil cu organizarea şi coordonarea sistemului de asistenţă socială la 
nivel naţional. De asemenea, proiectul stabileşte modalităţile  eficiente de 
finanţare, precum şi tipurile de prestaţii şi categoriile de beneficiari, în 
vederea orientării politicii sociale interne către armonizarea cu obiectivele 
fundamentale ale Uniunii Europene în domeniul asistenţei sociale.  

În cadrul dezbaterilor generale, d-l deputat Filonaş Chiş apreciază 
proiectul, dar consideră că cele două instituţii nou create - Observatorul 
Social şi Inspecţia Socială - ar trebui să funcţioneze ca două direcţii în cadrul 
Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale şi nu ca două entităţi distincte în 
subordinea Ministerului Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei. 

D-nadeputat Adina Vălean este interesată de structura Observatorului 
Social şi ce model european s-a avut în vedere la creearea acestuia. Dna 
director Mihaela Bratu arată că Observatorul Social are rolul unui institut de 
cercetare care se va ocupa de întocmirea documentaţiei ce vizează 
incluziunea socială, iar modelul avut în vedere este cel din Franţa. D-l 
deputat Dan Mocănescu apreciază că altfel decât în sistem tripartit nu se pot 
găsi soluţii pentru incluziune. 
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 În urma dezbaterilor pe articole, proiectul de lege a fost adoptat cu 
modificări, care se regăsesc în raportul comisiei, cu următoarele voturi: 
Stelian Duţu - pentru adoptare, Tamas Sandor - pentru adoptare, Alexandru 
Mocanu - pentru adoptare, Ionela Pop Bruchental - pentru adoptare, Filonaş 
Chiş - împotrivă, Iuliu Furo - pentru adoptare, Valentin Iliescu - pentru 
adoptare, Adrian Miuţescu - pentru adoptare, Dan Mocănescu - pentru 
adoptare, Gabriela Nedelcu - împotrivă, Pavel Todoran - pentru adoptare, 
Adina Vălean - pentru adoptare. 
 
 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.143/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru 
încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata 
energiei termice a fost dezbătut în prezenţa d-nei director Mihaela Grecu. 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare 
pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi  pentru plata energiei 
termice, în sensul introducerii modalităţii de acordare a ajutorului pentru 
încălzirea locuinţei şi în cazul adoptării de către populaţie a sistemului binom 
de facturare şi plată.  

D-l deputat Ion Giurescu este interesat la ce nivel de venituri se acordă 
aceste ajutoare şi dacă există tranşe de acordare. D-na director Mihaela 
Grecu arată că cel mai mic nivel de venituri pentru care se acordă aceste 
ajutoare se situează la 1.100 milioane lei/membru de familie  şi la 3.100 
milioane lei /membru de familie, la nivelul cel mai mare. Bonurile valorice 
se acordă o dată la începutul sezonului rece şi la evaluarea lor s-a ţinut cont 
de creşterea preţului la gaze. 

Domnii deputaţi Alexandru Mocanu şi Adrian Miuţescu consideră că 
formularea legii este extrem de tehnică şi neaccesibilă beneficiarilor. 

În urma analizării proiectului de lege s-au înregistrat următoarele 
voturi: Stelian Duţu - pentru adoptare, Tamas Sandor - pentru adoptare, 
Alexandru Mocanu - pentru adoptare, Ionela Pop Bruchental - pentru 
adoptare, Filonaş Chiş - pentru adoptare, Iuliu Furo - pentru adoptare, Ion 
Giurescu - abţinere, Valentin Iliescu - pentru adoptare, Adrian Miuţescu - 
pentru adoptare, Dan Mocănescu - pentru adoptare, Gabriela Nedelcu - 
pentru adoptare, Pavel Todoran - pentru adoptare, Adina Vălean - pentru 
adoptare. 

 
 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea 
nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii a fost respinsă cu următoarele 
voturi: Stelian Duţu - pentru respingere, Tamas Sandor - pentru respingere, 
Alexandru Mocanu - pentru respingere, Ionela Pop Bruchental -pentru 
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respingere, Filonaş Chiş - pentru adoptare, Iuliu Furo - pentru adoptare, 
Valentin Iliescu - pentru respingere, Adrian Miuţescu - pentru respingere, 
Dan Mocănescu - abţinere, Gabriela Nedelcu - pentru adoptare, Pavel 
Todoran - pentru adoptare, Adina Vălean - pentru respingere. 
 
 Propunerea legislativă privind acordarea gratuită a medicamentelor 
pentru unii pensionari a fost respinsă cu următoarele voturi: Stelian Duţu -
pentru respingere, Tamas Sandor - pentru respingere, Alexandru Mocanu - 
pentru respingere, Ionela Pop Bruchental - pentru respingere, Filonaş Chiş - 
pentru adoptare, Iuliu Furo - pentru adoptare, Valentin Iliescu - pentru 
respingere, Adrian Miuţescu - pentru respingere, Dan Mocănescu - abţinere, 
Gabriela Nedelcu - pentru adoptare, Pavel Todoran - pentru adoptare, Adina 
Vălean - pentru respingere. 
 
 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.49/1999 şi a Legii 
nr.88/2004 privind pensiile IOVR a fost respinsă cu următoarele voturi: 
Stelian Duţu - pentru respingere, Tamas Sandor - pentru respingere, 
Alexandru Mocanu - pentru respingere, Ionela Pop Bruchental - pentru 
respingere, Filonaş Chiş - abţinere, Iuliu Furo - pentru adoptare, Valentin 
Iliescu - pentru respingere, Adrian Miuţescu - pentru respingere, Dan 
Mocănescu - abţinere, Gabriela Nedelcu - abţinere, Pavel Todoran - pentru 
respingere, Adina Vălean - pentru respingere. 
 
 Propunerea legislativă privind protecţia persoanelor vârstnice a fost 
respinsă cu următoarele voturi: Stelian Duţu - pentru respingere, Tamas 
Sandor - pentru respingere, Alexandru Mocanu - pentru respingere, Ionela 
Pop Bruchental - pentru respingere, Filonaş Chiş - pentru respingere, Iuliu 
Furo - pentru adoptare, Valentin Iliescu - pentru respingere, Adrian Miuţescu 
- pentru respingere, Dan Mocănescu - pentru respingere, Gabriela Nedelcu - 
pentru respingere, Pavel Todoran - pentru respingere, Adina Vălean - pentru 
respingere. 
 
 Propunerea  legislativă privind salarizarea personalului din domeniul 
învăţământului, cercetării, sănătăţii şi funcţionarilor publici a fost respinsă cu 
următoarele voturi: Stelian Duţu - pentru respingere, Tamas Sandor - pentru 
respingere, Alexandru Mocanu - pentru respingere, Ionela Pop Bruchental - 
pentru respingere, Filonaş Chiş - pentru respingere, Iuliu Furo - pentru 
adoptare, Valentin Iliescu - pentru respingere, Adrian Miuţescu -pentru 
respingere, Dan Mocănescu - pentru adoptare, Gabriela Nedelcu - pentru 
respingere, Pavel Todoran - pentru respingere, Adina Vălean - pentru 
respingere.  
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În respingerea acestor propuneri legislative  au fost luate în 
considerare punctele de vedere ale Guvernului - negative, întrucât iniţiatorii 
nu au identificat sursele de finanţare, dispoziţie expres formulată atât de 
Constituţia României, republicată, în art.138 alin.(5) cât şi în Legea 
finanţelor publice nr.500/2002, în cazul iniţierii unor propuneri cu influenţe 
bugetare. De asemenea, aceste propuneri au fost respinse de Senat în şedinţa 
din  21 noiembrie 2005. 
 
 Din numărul total al membrilor comisiei (19), în ziua de 14 decembrie 
au absentat d-l Gheorghe Barbu – ministrul muncii, solidarităţii sociale şi 
familiei (în locul domniei sale participând d-l deputat Alexandru Mocanu, 
conform prevederilor art.48 alin.(4) din Regulamentul Camerei Deputaţilor), 
domnul Mihai Alexandru Voicu – ministru delegat, domnul deputat Mircea 
Coşea – delegaţie – grup parlamentar PNL şi dl deputat Kerekes Karoly – 
delegaţie – grup parlamentar UDMR (în locul domniei sale participând dl 
deputat Tamas Sandor). 
 Au fost prezenţi următorii: Stelian Duţu, Ion Mînzînă, Marian Sârbu,  
Rovana Plumb, Ionela Pop Bruchental, Filonaş Chiş, Ioan Cindrea, Iuliu 
Furo, Ion Giurescu, Adrian Miuţescu, Valentin Iliescu, Dan Mocănescu, 
Gabriela Nedelcu, Pavel Todoran, Adina Vălean. 
 
  

 

  Preşedinte,     Secretar, 

  Stelian DUŢU      Rovana PLUMB 
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