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Parlamentul  României 

Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 

 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 9, 10 şi 11 octombrie 2007 

 

 

În ziua de 9 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.55/2007 privind înfiinţarea Oficiului Român pentru Imigrări prin 

reorganizarea Autorităţii pentru străini şi a Oficiului Naţional pentru 

Refugiaţi, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative – 

PLx 630/2007 – avizare 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128 din 

12 iulie 1997 privind statutul personalului didactic, cu modificările şi 

completările ulterioare – Plx 547/2007 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.44/1994 

privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi 

văduvelor de război, republicată – Plx 515/2007 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.44/1994 

privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi 

văduvelor de război (republicată) – Plx 146/2007 
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5. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.102/2004 privind 

majorarea unor drepturi salariale ale personalului de specialitate artistică 

din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din Bucureşti – Plx 509/2007. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Gheorghe Barbu, 

preşedintele comisiei. 

La dezbateri au participat ca invitaţi: 

1. Doamna Denisa Pătraşcu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei 

şi Egalităţii de Şanse  

2. Doamna Georgeta Bratu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Egalităţii de Şanse 

3. Domnul Ion Gibescu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii 

de Şanse  

4. Doamna Cecilia Sebe – şef serviciu, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Egalităţii de Şanse 

5. Domnul colonel Nicolae Anghelescu – şef serviciu, Ministerul Apărării 

6. Doamna Mariana Minea – consilier juridic, Ministerul Apărării 

7. Domnul general Marin Dragnea – preşedintele Asociaţiei Naţionale a 

Veteranilor de Război 

8. Domnul general Dumitru Penciuc – preşedintele Asociaţiei Naţionale a 

Veteranilor de Război MIRA. 

Începând cu ora 14.30, propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.128 din 12 iulie 1997 privind statutul personalului 

didactic, cu modificările şi completările ulterioare, a fost dezbătută în şedinţă 

comună a celor două comisii sesizate cu dezbaterea pe fond, respectiv 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisia pentru muncă 

şi protecţie socială. 

Supusă votului membrilor celor două comisii, propunerea legislativă a 

fost respinsă cu majoritate de voturi. 
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 Începând cu ora 15.00, membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială şi-au continuat lucrările cu dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea 

de zi. 

 Astfel, au fost puse în discuţie cele două propuneri legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, 

precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, având Plx 146 şi 515 din 2007 

aflate la punctele 3 şi 4 pe ordinea de zi. 

 La dezbateri au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi invitaţii 

prezenţi. 

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale 

invalizilor şi văduvelor de război, având Plx 146/2007, a fost respinsă, cu 

majoritate de voturi.  

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale 

invalizilor şi văduvelor de război, având Plx 515/2007, a fost aprobată cu 

amendamente, cu unanimitate de voturi.  

Având în vedere prevederile art.68 alin.(1) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, pentru ambele propuneri legislative s-a întocmit un singur 

raport, care cuprinde atât motivele respingerii pentru Plx 146/2007, cât şi 

amendamentele formulate şi acceptate pentru Plx 515/2007. 

 

În ziua de 10 octombrie 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 şedinţa anterioară. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Gheorghe Barbu, 

preşedintele comisiei. 
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 Lucrările au început cu dezbaterea proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2007 privind înfiinţarea 

Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea Autorităţii pentru străini 

şi a Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, precum şi modificarea şi 

completarea unor acte normative, care a fost prezentat de către domnul 

preşedinte Gheorghe Barbu.  

 La dezbateri au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi invitaţii 

prezenţi. 

Propunerea de acordare a unui aviz favorabil, cu o observaţie făcută 

la punctul 5 din Expunerea de motive, a fost acceptată cu unanimitate de 

voturi. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.102/2004 privind 

majorarea unor drepturi salariale ale personalului de specialitate artistică din 

cadrul Filarmonicii "George Enescu" din Bucureşti, a fost prezentată de către 

doamna Elena Mesaroş, consilier în cadrul comisiei. 

 La dezbateri au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi invitaţii 

prezenţi. 

În urma supunerii la vot a iniţiativei legislative, aceasta a fost 

respinsă, cu majoritate de voturi.  

 

În ziua de 11 octombrie 2007, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 9.00 – 11.30. Au fost distribuite 

domnilor deputaţi, pentru a fi studiate individual, proiectele de acte normative 

aflate pe agenda de lucru a comisiei din perioada 15 - 19 octombrie 2007. 
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Din numărul total al membrilor comisiei (18), în zilele de 9, 10 şi 11 

octombrie 2007 au absentat 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:  

1. Gheorghe Barbu – preşedinte 

2. Ion Mînzînă – vicepreşedinte  

3. Marian Sârbu – vicepreşedinte  

4. Pavel Todoran – secretar  

5. Kerekes Karoly – secretar  

Membri: 

6. Stelian Duţu 

7. Ionela Pop Bruchental  

8. Valentin Adrian Iliescu 

9. Gheorghe Adrian Miuţescu  

10. Samuel Valentin Boşneac 

11.  Iuliu Ioan Furo 

12.  Filonaş Chiş 

13.  Ioan Cindrea 

14.  Irinel Ioan Stativă 

15.  Gabriela Nedelcu 

16.  Dan Constantin Mocănescu-Coloros 

 

 

  Preşedinte,     Secretar, 

  Gheorghe Barbu      Kerekes Karoly 

   


