Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

Proces verbal
al lucrărilor Comisiei din zilele de 16, 17 şi 18 octombrie 2007

În ziua de 16 octombrie 2007, Comisia pentru muncă şi protecţie
socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 14.00 – 18.00, având următoarea
ordine de zi:
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 88/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007 –
PLx 658/2007 – avizare
2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.100/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în
domeniul justiţiei – PLx 670/2007 – avizare
3. Propunere

legislativă

Legea

nr.84

din

24/07/1995,

legea

învăţământului, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în
Monitorul Oficial, Partea I nr.606 din 10/12/1999 – Plx 620/2007 –
avizare
4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.83/2007 pentru modificarea Legii nr.179/2004 privind pensiile de
stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor – PLx 629/2007
– fond
5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.
31/1990 privind societăţile comerciale – Plx 652/2007 – fond
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6. Proiect de Lege pentru modificarea art.213 alin.(1) lit.c) din Legea
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – PLx 610/2007 –
fond.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Gheorghe Barbu,
preşedintele comisiei.
La dezbateri au participat ca invitaţi:
1. D-l Szekely Ervin – Secretar de Stat, Ministerul Sănătăţii Publice
2. D-l Marin Pătuleanu – Secretar de Stat, Ministerul Internelor şi Reformei
Administrative
3. D-l Dumitru Jantea – director, Ministerul Internelor şi Reformei
Administrative
4. D-na Marilena Buzdugan – director, Ministerul Internelor şi Reformei
Administrative
5. D-na Nicoleta Enache – consilier juridic, Ministerul Internelor şi
Reformei Administrative
6. D-na Claudia Roşianu – consilier juridic, Ministerul Justiţiei.
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 88/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul
2007 – PLx 658/2007, aflat la punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat de
către doamna Sorina Szabo, expert în cadrul comisiei.
Asupra proiectului de lege se va întocmi aviz comun cu Comisia
pentru muncă, familie şi protecţie socială a Senatului.
În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi
invitaţii. În urma finalizării dezbaterilor, proiectul de lege a fost supus
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votului şi a fost avizat favorabil, în forma prezentată, cu unanimitate de
voturi.
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.100/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative în domeniul justiţiei, aflat la punctul 2 al ordinii de zi, a fost
prezentat de către domnul preşedinte Gheorghe Barbu.
În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi
invitaţii.
În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, membrii comisiei au
hotărât să-i acorde un aviz favorabil, cu amendamente, care se regăsesc în
avizul comisiei.
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.83/2007 pentru modificarea Legii nr.179/2004 privind
pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor a fost
prezentat de către domnul preşedinte Gheorghe Barbu.
În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi
invitaţii.
În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, membrii comisiei au
hotărât aprobarea proiectului de lege, cu un amendament, care se regăseşte în
raportul comisiei.
Celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi au fost amânate pentru
şedinţa următoare.
În ziua de 17 octombrie 2007, Comisia pentru muncă şi protecţie
socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 9.00 – 15.30, având pe ordinea de
zi proiectele amânate din şedinţa anterioară.
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Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.31/1990 privind societăţile comerciale a fost prezentată de doamna Elena
Mesaroş, consilier în cadrul comisiei.
Domnul preşedinte Gheorghe Barbu a precizat că asupra propunerii
legislative se va întocmi raport comun de către Comisia pentru muncă şi
protecţie socială şi Comisia pentru politică economică, reformă şi
privatizare.
În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, membrii comisiei au
hotărât să susţină respingerea propunerii legislative, urmând ca votul final să
fie dat în şedinţă comună a celor două comisii.
Proiectul de Lege pentru modificarea art.213 alin.(1) lit.c) din Legea
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii a fost prezentat de doamna
Monica Rallu Curta, expert în cadrul comisiei.
În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi
invitaţii.
Domnul preşedinte Gheorghe Barbu a precizat că asupra proiectului de
lege se va întocmi raport comun de către Comisia pentru muncă şi protecţie
socială şi Comisia pentru sănătate şi familie.
În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi (2 abţineri), membrii
comisiei au hotărât aprobarea proiectului de lege în forma prezentată de
Senat. De asemenea, forma acceptată de comisie va fi transmisă Comisiei
pentru sănătate, în vederea întocmirii raportului comun.
Propunerea

legislativă

Legea

nr.84

din

24/07/1995,

legea

învăţământului, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în
Monitorul Oficial, Partea I nr.606 din 10/12/1999 a fost prezentată de
domnul preşedinte Gheorghe Barbu.
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În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi (2 abţineri), membrii
comisiei au hotărât respingerea propunerii legislative.
În ziua de 18 octombrie 2007 Comisia pentru muncă şi protecţie
socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 9.00 – 12.00, având pe ordinea de
zi studiu individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de
lucru a comisiei din perioada 22 - 26 octombrie 2007.
Din numărul total al membrilor comisiei (18), în zilele de 16, 17 şi 18
octombrie 2007 au absentat domnul deputat Dumitru Gheorghe Mircea
Coşea (grup parlamentar PNL) – delegaţie, domnul deputat Kerekes Karoly
(grup parlamentar UDMR) – delegaţie şi domnul deputat Mihai Alexandru
Voicu (grup parlamentar PNL) – ministru delegat.
Au fost prezenţi următorii: Gheorghe Barbu – preşedinte, Ion Mînzînă
– vicepreşedinte, Marian Sârbu – vicepreşedinte, Pavel Todoran – secretar,
Stelian Duţu, Ionela Pop Bruchental, Valentin Adrian Iliescu, Gheorghe
Adrian Miuţescu, Samuel Valentin Boşneac, Iuliu Ioan Furo, Filonaş Chiş,
Ioan Cindrea, Irinel Ioan Stativă, Gabriela Nedelcu, Dan Constantin
Mocănescu-Coloros.
Preşedinte,

Secretar,

Gheorghe Barbu

Pavel Todoran

Întocmit,
Lidia Vlădescu, consultant
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