Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din 12, 13, 14 şi 15 noiembrie 2007

În ziua de 12 noiembrie 2007, Comisia pentru muncă şi protecţie
socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 16.00 – 18.00, având următoarea
ordine de zi:
1. Propunere legislativă de modificare a Legii nr.44(r1) din 01.07.1994 –
Plx 618/2007 - fond
2. Propunere legislativă privind acordarea unor tichete de masă familiilor
sau persoanelor singure care au un venit mediu lunar pe membru de
familie sub 500 lei – Plx 611/2007 - fond
3. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare –
Plx 619/2007 - fond
4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.37/2007
privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de
conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi
utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora – Plx 722/2007 fond
5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul
României – PLx 700/2007 - fond
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6. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.67/2007 privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între
bărbaţi şi femei în cadrul schemelor profesionale de securitate socială –
PLx 698/2007 - fond
7. 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 - fond
8. Propunere legislativă privind modificarea Legii administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată – Plx 733/2007 - avizare
9. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.90/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale în domeniul asigurărilor
sociale de sănătate şi reglementări în domeniul cheltuielilor de personal –
PLx 734/2007 - avizare
10. Proiect de Lege privind înfiinţarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe
Tehnice din România, prin reorganizarea Asociaţiei "Academia de Ştiinţe
Tehnice din România", care îşi încetează activitatea – PLx 711/2007 avizare.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Gheorghe Barbu,
preşedintele comisiei.
Lucrările comisiei au început cu dezbaterea propunerii legislative
privind modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată (Plx 733/2007), aflată la punctul 8 pe ordinea de zi, care a fost
prezentată de domnul preşedinte Gheorghe Barbu.
În cadrul discuţiilor au luat cuvântul membrii comisiei.
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În urma finalizării dezbaterilor, propunerea legislativă a fost supusă
votului şi a fost avizată negativ, cu unanimitate de voturi.
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.90/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale în domeniul
asigurărilor sociale de sănătate şi reglementări în domeniul cheltuielilor de
personal (PLx 734/2007), aflat la punctul 9 pe ordinea de zi, a fost prezentat
de domnul preşedinte Gheorghe Barbu.
În cadrul discuţiilor au luat cuvântul membrii comisiei.
În urma finalizării dezbaterilor, proiectul de lege a fost supus votului şi
a fost avizat favorabil, cu unanimitate de voturi.
Celelelalte proiecte aflate pe ordinea de zi au fost amânate pentru
şedinţa următoare.
În ziua de 13 noiembrie 2007, Comisia pentru muncă şi protecţie
socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 14.00 – 18.00, având pe ordinea de
zi proiectele amânate din şedinţa anterioară.
La dezbateri au participat ca invitaţi:
1. d-na Georgeta Bratu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii
de Şanse
2. d-na Cecilia Sebe – şef serviciu, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii
de Şanse
3. d-l Ion Gogoescu – şef serviciu, Ministerul Economiei şi Finanţelor
4. d-na Camelia Şerban – director adjunct, Ministerul Transporturilor
5. d-l Florin Tărăşilă – consilier, Ministerul Transporturilor.
Lucrările au început cu dezbaterea propunerii legislative privind
acordarea unor tichete de masă familiilor sau persoanelor singure care au un
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venit mediu lunar pe membru de familie sub 500 lei (Plx 611/2007), care a
fost prezentată de către doamna Sorina Szabo, expert în cadrul comisiei.
Domnia sa a precizat că au fost învestite cu dezbaterea pe fond a acestei
propuneri legislative Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia
pentru buget, finanţe şi bănci.
În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi
invitaţii.
În urma finalizării dezbaterilor, s-a propus respingerea iniţiativei
legislative. Cu 14 voturi pentru şi 2 abţineri, propunerea de respingere a fost
aprobată.
Raportul comun se va întocmi după finalizarea dezbaterilor asupra
propunerii legislative şi la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci.
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.37/2007
privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de
conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi
utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora (Plx 722/2007) a fost
prezentat de către doamna Elena Mesaroş, consilier în cadrul comisiei.
Domnia sa a precizat că obiectul de reglementare îl constituie stabilirea
cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi
perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de
înregistrare a activităţii acestora, care fac obiectul Regulamentului
Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr.561/2006 de armonizare a
anumitor dispoziţii din domeniul social privind transportul rutier şi
amendare

a

Regulamentului

Consiliului

(CEE)

nr.3821/85

şi

Regulamentului Consiliului (CE) nr.2135/98 şi abrogare a Regulamentului
Consiliului (CEE) nr.3820/85.
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În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi
invitaţii.
În urma finalizării dezbaterilor, proiectul de lege a fost supus votului.
Cu unanimitate de voturi acesta a fost aprobat în forma prezentată de Senat.
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare (Plx
619/2007) a fost prezentată de către doamna Sorina Szabo, expert în cadrul
comisiei. Domnia sa a precizat că au fost învestite cu dezbaterea pe fond a
acestei propuneri legislative Comisia pentru sănătate şi familie şi Comisia
pentru muncă şi protecţie socială.
În cadrul discuţiilor au luat cuvântul membrii comisiei.
În urma finalizării dezbaterilor, s-a propus respingerea iniţiativei
legislative. Cu 15 voturi pentru şi o abţinere, propunerea de respingere a fost
aprobată. Raportul comun se va întocmi după finalizarea dezbaterilor asupra
propunerii legislative şi la Comisia pentru sănătate şi familie.
Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.67/2007 privind aplicarea principiului egalităţii de tratament
între bărbaţi şi femei în cadrul schemelor profesionale de securitate socială
(PLx 698/2007) a fost prezentat de către doamna Elena Mesaroş, consilier în
cadrul comisiei. Domnia sa a precizat că obiectul de reglementare îl
constituie crearea cadrului legal pentru aplicarea principiului egalităţii de
tratament între femei şi bărbaţi în cadrul schemelor profesionale de securitate
socială, urmărindu-se înlăturarea oricărei discriminări directe sau indirecte
pe criteriul de sex, inclusiv în ceea ce priveşte vârsta de pensionare pentru
bărbaţi şi femei, stagiile de cotizare, vechimea în muncă şi în serviciu,
formulele de calcul sau de stabilire a pensiei.
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Domnul preşedinte Gheorghe Barbu a supus votului forma adoptată de
Senat, de respingere a ordonanţei de urgenţă. Cu unanimitate de voturi forma
Senatului a fost respinsă, urmând a se întocmi raport de adoptare a
ordonanţei de urgenţă în forma prezentată.
Celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi au fost amânate pentru
şedinţa următoare.
În ziua de 14 noiembrie 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 şedinţele anterioare.
La dezbateri au participat ca invitaţi:
 d-na Georgeta Bratu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii
de Şanse
 d-na Mariana Minea – consilier juridic, Ministerul Apărării
 d-l Marian Alexandru – consilier superior, Ministerul Economiei şi
Finanţelor.
 d-l Tiberiu Trifan – director general adjunct, Ministerul Internelor şi
Reformei Administrative.
Propunerea legislativă de modificare a Legii nr.44(r1) din 01.07.1994
(Plx 618/2007) a fost prezentată de către doamna Monica Rallu Curta, expert
în cadrul comisiei. Domnia sa a precizat că obiectul de reglementare îl
constituie modificarea Legii nr.44/1994 în sensul îmbunătăţirii cadrului legal
cu caracter reparatoriu pentru persoanele la care se referă această lege, atât
prin suplimentarea valorii financiare a unor drepturi, cât şi prin eliminarea
unor drepturi existente.
În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi
invitaţii.
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În urma finalizării dezbaterilor, s-a propus respingerea iniţiativei
legislative. Cu 15 voturi pentru şi o abţinere, propunerea de respingere a fost
acceptată. Motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei.
Propunerea 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) a fost
prezentată de doamna Monica Rallu Curta, expert în cadrul comisiei, care a
precizat că aceasta a fost retrimisă comisiei pentru reexaminare pe fond, în
vederea întocmirii unui nou raport.
În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi
invitaţii.
În urma finalizării dezbaterilor, domnul preşedinte Gheorghe Barbu a
propus menţinerea soluţiei de respingere exprimată în raportul iniţial al
comisiei. Propunerea este acceptată cu unanimitate de voturi, urmând a se
întocmi un nou raport de respingere.
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe
teritoriul României (PLx 700/2007) a fost prezentat de către doamna Adriana
Breazu, expert în cadrul comisiei. Domnia sa a menţionat că obiectul de
reglementare îl constituie asigurarea cadrului legal privind încadrarea în
muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, având în vedere
transferul de competenţe în ceea ce priveşte eliberarea documentelor care
atestă dreptul la muncă al străinilor pe teritoriul României, de la Oficiul
pentru Migraţia Forţei de Muncă din cadrul Ministerul Muncii, Familiei şi
Egalităţii de Şanse către Oficiul Român pentru Imigrări, pentru a nu se crea
sincope în gestionarea problematicii în domeniu, respectiv reglementarea
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dreptului de şedere şi dreptului de muncă al străinilor pe teritoriul ţării
noastre.
În cursul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi
invitaţii.
În urma finalizării dezbaterilor, proiectul de lege a fost supus votului.
Cu 15 voturi pentru şi o abţinere, acesta a fost aprobat în forma prezentată de
Senat.
Proiectul de Lege privind înfiinţarea şi funcţionarea Academiei de
Ştiinţe Tehnice din România, prin reorganizarea Asociaţiei "Academia de
Ştiinţe Tehnice din România", care îşi încetează activitatea (PLx 711/2007) a
fost prezentat de către doamna Adriana Breazu, expert în cadrul comisiei.
Domnia sa a menţionat că proiectul de lege are ca obiect de reglementare
înfiinţarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Tehnice din România.
În urma finalizării dezbaterilor, proiectul de lege a fost supus votului.
Cu unanimitate de voturi, acesta a fost avizat favorabil, cu recomandarea ca,
în cazul în care observaţiile şi propunerile consemnate de Consiliul
Legislativ în avizul său, nu au fost luate în considerare la dezbaterea în
Senat, acest lucru să se facă în cadrul comisiei sesizate pe fond.
În ziua de 15 noiembrie 2007, la lucrările Comisiei pentru muncă şi
protecţie socială au participat 16 deputaţi din totalul de 18 membri ai
acesteia. Lucrările s-au desfăşurat 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.
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Din numărul total al membrilor comisiei (18), în zilele de 12, 13, 14 şi
15 noiembrie 2007 au absentat domnul deputat Dumitru Gheorghe Mircea
Coşea (grup parlamentar PNL) – delegaţie şi domnul deputat Mihai
Alexandru Voicu (grup parlamentar PNL) – ministru delegat.
Conform prevederilor art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, în locul doamnei deputat Ionela Pop Bruchental
(grup parlamentar PD) a participat domnul deputat Alexandru Mocanu.
Au fost prezenţi următorii: Gheorghe Barbu – preşedinte, Ion Mînzînă
– vicepreşedinte, Marian Sârbu – vicepreşedinte, Pavel Todoran – secretar,
Kerekes Karoly – secretar, Stelian Duţu, 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, Alexandru Mocanu.

Preşedinte,

Secretar,

Gheorghe Barbu

Kerekes Karoly

Întocmit,
Lidia Vlădescu, consultant
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