Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 6, 7 şi 8 noiembrie 2007

În ziua de 6 noiembrie 2007, Comisia pentru muncă şi protecţie
socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 13.30 – 15.30, având următoarea
ordine de zi:
1. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.109/1997 privind organizarea
şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social - PLx 566/2007
2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.19/2000
privind sistemul public de pensii şi alte asigurări sociale - PLx 593/2007
3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.19/2000
privind sistemul public de pensii şi alte asigurări sociale - PLx 592/2007
4. Propunere legislativă privind completarea alineatului (1) al art.78 din
Legea 19/2000 referitor la calcularea punctajului anual al asiguratului
pentru anii incomplet lucraţi - PLx 590/2007
5. Propunere legislativă privind modificarea articolului 80, alineatul (1), din
Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de
asigurări sociale - PLx 589/2007
6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Alin.3 al Art.36
al Legii nr.35 din 1997, republicată, privind organizarea şi funcţionarea
instituţiei Avocatul Poporului - PLx 706/2007 - avizare
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7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.73/2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Serviciile
Societăţii Informaţionale - PLx 714/2007 - avizare.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Gheorghe Barbu,
preşedintele comisiei.
La dezbaterea propunerilor legislative aflate la punctele 2-5 pe ordinea
de zi au participat ca invitaţi:
- D-na Denisa Pătraşcu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi
Egalităţii de Şanse
- D-na Georgeta Bratu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii
de Şanse.
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.109/1997 privind
organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social, aflat la punctul 1
al ordinii de zi, a fost prezentat de către domnul preşedinte Gheorghe Barbu.
Cu dezbaterea pe fond a acestui proiect au fost sesizate Comisia pentru
muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru politică economică, reformă şi
privatizare. În şedinţa comună de azi, au luat cuvântul membrii celor două
comisii.
În urma finalizării dezbaterilor, proiectul de lege a fost supus votului.
Membrii celor două comisii au hotărât, cu 34 de voturi împotrivă şi 3
abţineri, respingerea proiectului de lege. Motivele respingerii se regăsesc în
raportul comisiilor.

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte asigurări sociale (Plx
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593/2007), aflată la punctul 2 al ordinii de zi, a fost prezentată de către
doamna Sorina Szabo, expert în cadrul comisiei.
În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi
invitaţii.
În urma finalizării dezbaterilor, propunerea legislativă a fost supusă
votului. Cu unanimitate de voturi, aceasta a fost respinsă. Motivele
respingerii se regăsesc în raportul comisiei.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte asigurări sociale (Plx
592/2007), aflată la punctul 3 al ordinii de zi, a fost prezentată de către
doamna Elena Anghel, consilier în cadrul comisiei.
În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi
invitaţii.
În urma finalizării dezbaterilor, propunerea legislativă a fost supusă
votului. Cu unanimitate de voturi, aceasta a fost respinsă. Motivele
respingerii se regăsesc în raportul comisiei.
Propunerea legislativă privind completarea alineatului (1) al art.78 din
Legea 19/2000 referitor la calcularea punctajului anual al asiguratului pentru
anii incomplet lucraţi (PLx 590/2007), aflată la punctul 4 al ordinii de zi, a
fost prezentată de către doamna Elena Anghel, consilier în cadrul comisiei.
În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi
invitaţii.
În urma finalizării dezbaterilor, propunerea legislativă a fost supusă
votului. Cu unanimitate de voturi, aceasta a fost respinsă. Motivele
respingerii se regăsesc în raportul comisiei.
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Propunerea legislativă privind modificarea articolului 80, alineatul (1),
din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de
asigurări sociale (Plx 589/2007), aflată la punctul 5 al ordinii de zi, a fost
prezentată de către doamna Elena Anghel, consilier în cadrul comisiei.
În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi
invitaţii.
În urma finalizării dezbaterilor, propunerea legislativă a fost supusă
votului. Cu unanimitate de voturi, aceasta a fost respinsă. Motivele
respingerii se regăsesc în raportul comisiei.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Alin.3 al
Art.36 al Legii nr.35 din 1997, republicată, privind organizarea şi
funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului (Plx 706/2007), aflată la punctul
6 al ordinii de zi, a fost prezentată de către domnul preşedinte Gheorghe
Barbu.
În cadrul discuţiilor au luat cuvântul membrii comisiei.
În urma finalizării dezbaterilor, propunerea legislativă a fost supusă
votului. Cu unanimitate de voturi, membrii comisiei au hotărât avizarea
favorabilă a acesteia, în forma prezentată.
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.73/2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru
Serviciile Societăţii Informaţionale (PLx 714/2007), aflat la punctul 7 al
ordinii de zi, a fost prezentat de către domnul preşedinte Gheorghe Barbu.
În cadrul discuţiilor au luat cuvântul membrii comisiei.
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În urma finalizării dezbaterilor, proiectul de lege a fost supus votului.
Cu 15 voturi pentru şi o abţinere, membrii comisiei au hotărât avizarea
favorabilă a acestuia, în forma prezentată.
În ziua de 7 noiembrie 2007, Comisia pentru muncă şi protecţie
socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 14.00 – 16.00, având următoarea
ordine de zi:
1. Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii nr.448/2006
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – Plx
585/2007
2. Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii nr.188/1999
privind Statutul funcţionarilor publici – Plx 591/2007
3. Propunere legislativă privind creşterea accelerată a pensiilor minime
garantate – Plx 451/2007.
Lucrările comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Gheorghe
Barbu.
Propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap (Plx 585/2007), aflată la punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentată
de către doamna Monica Rallu Curta, expert în cadrul comisiei.
Cu dezbaterea acestei propuneri legislative au fost sesizate pe fond
Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru sănătate şi
familie. În conformitate cu prevederile art.61 şi art.63 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, comisiile dezbat proiectul de lege în şedinţe separate.
În urma finalizării discuţiilor în cadrul Comisiei pentru muncă şi
protecţie socială, propunerea legislativă a fost supusă votului. Cu
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unanimitate de voturi, aceasta a fost respinsă, urmând a se întocmi raportul
comun după finalizearea dezbaterilor şi în cadrul Comisiei pentru sănătate şi
familie.
Propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (Plx 591/2007), aflată la
punctul 2 pe ordinea de zi, a fost prezentată de către doamna Elena Mesaroş,
consilier în cadrul comisiei.
În urma finalizării dezbaterilor, propunerea legislativă a fost supusă
votului. Cu unanimitate de voturi, aceasta a fost respinsă. Motivele
respingerii se regăsesc în raportul comisiei.
Propunerea legislativă privind creşterea accelerată a pensiilor minime
garantate (Plx 451/2007), aflată la punctul 3 pe ordinea de zi, a fost
prezentată de către domnul preşedinte Gheorghe Barbu. Domnia sa a
menţionat că propunerea legislativă a fost retrimisă comisiei de Plenul
Camerei Deputaţilor, în vederea reexaminării şi întocmirii unui nou raport.
În urma finalizării dezbaterilor, propunerea legislativă a fost supusă
votului. Cu unanimitate de voturi, membrii comisiei au hotărât menţinerea
soluţiei exprimată în raportul iniţial, respectiv respingerea propunerii
legislative.
În ziua de 8 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 12 - 15 noiembrie 2007.
Din numărul total al membrilor comisiei (18), în zilele de 6, 7 şi 8
noiembrie 2007 au absentat domnul deputat Dumitru Gheorghe Mircea
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Coşea (grup parlamentar PNL) – delegaţie şi domnul deputat Mihai
Alexandru Voicu (grup parlamentar PNL) – ministru delegat.
Au fost prezenţi următorii: Gheorghe Barbu, Ion Mînzînă, Marian
Sârbu, Pavel Todoran, Kerekes Karoly, 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, Dan Constantin Mocănescu-Coloros.
Preşedinte,
Gheorghe Barbu

Secretar,
Kerekes Karoly

Întocmit,
Lidia Vlădescu, consultant
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