Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

Proces verbal
al lucrărilor Comisiei din zilele de 30 octombrie - 1 noiembrie 2007

În ziua de 30 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.76/2007 privind procedura specială de înregistrare fiscală şi de plată a
contribuţiilor sociale - PLx 673/2007
2. Propunere legislativă privind modificarea art.10 din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea,
organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul
aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de
specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice PLx 615/2007
3. Propunere legislativă pentru modificarea articolului 72, alin.(4) din Legea
nr.293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia
Naţională a Penitenciarelor - PLx 617/2007
4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.111/2007 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat
pe anul 2007, aprobat prin Legea nr. 487/2006 - PLx 697/2007
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5. Propunere

legislativă

pentru

modificarea

şi

completarea

Legii

administraţiei publice locale nr.215/2001 - PLx 707/2007
6. Propunere

legislativă

pentru

modificarea

şi

completarea

Legii

nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor - PLx
661/2007.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Marian Sârbu,
vicepreşedintele comisiei.
La dezbateri au participat ca invitaţi, din partea Ministerului Muncii,
Familiei şi Egalităţii de Şanse, d-na Denisa Pătraşcu – Secretar de Stat şi
d-na Cecilia Sebe – şef serviciu.
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.76/2007 privind procedura specială de înregistrare fiscală şi de
plată a contribuţiilor sociale, aflat la punctul 1 al ordinii de zi, a fost
prezentată de către domnul vicepreşedinte Marian Sârbu, care a menţionat că
obiectul de reglementare îl constituie instituirea unei proceduri speciale de
înregistrare fiscală şi plată a contribuţiilor sociale de către angajatorii din
cadrul Uniunii Europene care nu desfăşoară activităţi în România şi care
angajează lucrători români sezonieri, lucrători care sunt deja asiguraţi în
România.
În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi
invitaţii.
În urma finalizării dezbaterilor, proiectul de lege a fost supus votului şi
a fost aprobat în forma prezentată, cu unanimitate de voturi.
Propunerea legislativă privind modificarea art.10 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind
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înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din
cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de
specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice,
aflată la punctul 2 al ordinii de zi, a fost prezentată de către domnul
vicepreşedinte Marian Sârbu.
În cadrul discuţiilor au luat cuvântul membrii comisiei.
În urma finalizării dezbaterilor, propunerea legislativă a fost supusă
votului şi a fost avizată negativ, cu 12 voturi împotrivă şi 2 abţineri.
Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 72, alin.(4) din
Legea nr.293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia
Naţională a Penitenciarelor, aflată la punctul 3 al ordinii de zi, a fost
prezentată de către domnul vicepreşedinte Marian Sârbu.
În cadrul discuţiilor au luat cuvântul membrii comisiei.
În urma finalizării dezbaterilor, propunerea legislativă a fost supusă
votului şi a fost avizată negativ, cu 2 voturi pentru şi 12 voturi împotrivă.
Celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi au fost amânate pentru
şedinţa următoare.
În ziua de 31 octombrie 2007, Comisia pentru muncă şi protecţie
socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 9.00 – 14.00, având pe ordinea de
zi proiectele amânate din şedinţa anterioară.
Astfel, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.111/2007 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor
sociale de stat pe anul 2007, aprobat prin Legea nr. 487/2006, aflat la punctul
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4 al ordinii de zi, a fost prezentată de către domnul vicepreşedinte Marian
Sârbu.
Domnia sa precizează că au fost sesizate cu dezbaterea şi avizarea
proiectului de lege, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a Camerei
Deputaţilor şi Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială a Senatului,
urmând a se întocmi un aviz comun.
În cadrul discuţiilor au luat cuvântul membrii comisiei.
În urma finalizării dezbaterilor, proiectul de lege a fost supus votului
şi a fost avizat favorabil, în forma prezentată, cu unanimitate de voturi.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
administraţiei publice locale nr.215/2001 a fost prezentată de către domnul
vicepreşedinte Marian Sârbu.
În cadrul discuţiilor au luat cuvântul membrii comisiei.
În urma finalizării dezbaterilor, propunerea legislativă a fost supusă
votului şi a fost avizată negativ, cu un vot pentru şi 13 voturi împotrivă.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, aflată la
punctul 6 al ordinii de zi, a fost prezentată de către domnul vicepreşedinte
Marian Sârbu.
În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi
invitaţii.
În urma finalizării dezbaterilor, propunerea legislativă a fost supusă
votului şi a fost avizată negativ, cu unanimitate de voturi.

4

În ziua de 1 noiembrie 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 5 – 8 noiembrie 2007.
Din numărul total al membrilor comisiei (18), în zilele de 30-31
octombrie şi 1 noiembrie 2007 au absentat domnul deputat Gheorghe Barbu
(grup parlamentar PD) – delegaţie, domnul deputat Kerekes Karoly (grup
parlamentar UDMR) – delegaţie, domnul deputat Dumitru Gheorghe Mircea
Coşea (grup parlamentar PNL) – delegaţie şi domnul deputat Mihai
Alexandru Voicu (grup parlamentar PNL) – ministru delegat.
Au fost prezenţi următorii: 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, Gabriela
Nedelcu, Irinel Ioan Stativă şi Dan Constantin Mocănescu-Coloros.

Vicepreşedinte,

Secretar,

Marian Sârbu

Pavel Todoran

Întocmit,
Consultant Lidia Vlădescu
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