Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din 27, 28 şi 29 noiembrie 2007

În ziua de 27 noiembrie 2007, Comisia pentru muncă şi protecţie
socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 16.00 – 18.00, având următoarea
ordine de zi:
1. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul
statului pentru salarizarea clerului - PLx 561/2007
2. Propunere legislativă pentru modificarea art. 213 din Legea nr. 95 din 14
aprilie 2006 privind reforma din domeniul sănătăţii - Plx 668/2007
3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.80/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor
personalului diplomatic şi consular - PLx 727/2007
4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.77/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.164/2001 privind
pensiile militare de stat, precum şi pentru modificarea Legii nr.80/1995
privind statutul cadrelor militare - PLx 721/2007
5. Propunere legislativă pentru modificarea art.14 din Legea nr.44/1994
privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi
văduvelor de război - Plx 739/2007
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6. Propunere

legislativă

pentru

modificarea

şi

completarea

Legii

nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor Plx 723/2007.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Gheorghe Barbu,
preşedintele comisiei.
La dezbateri au participat ca invitaţi:
1. D-na Denisa Pătraşcu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi
Egalităţii de Şanse
2. D-na Georgeta Bratu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii
de Şanse
3. D-l mr. Sorin Chiper – consilier juridic, Ministerul Apărării
Lucrările comisiei au început cu dezbaterea propunerii legislative
pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2007 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea creşelor (Plx 723/2007), aflată la punctul 6 pe
ordinea de zi, care a fost prezentată de către domnul preşedinte Gheorghe
Barbu.
În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi
invitaţii.
În urma finalizării dezbaterilor, propunerea legislativă a fost supusă
votului. Cu 4 voturi pentru şi 12 voturi împotrivă, aceasta a fost respinsă,
urmând a transmite comisiei sesizate cu dezbaterea pe fond un aviz negativ.
Propunerea legislativă pentru modificarea art.14 din Legea nr.44/1994
privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi
văduvelor de război (Plx 739/2007), aflată la punctul 5 pe ordinea de zi, a
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fost prezentată de către doamna Monica Rallu Curta, 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.
Celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi au fost amânate pentru
şedinţa următoare.
În ziua de 28 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 şedinţa anterioară.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Gheorghe Barbu,
preşedintele comisiei.
La dezbateri au participat ca invitaţi:
1. D-na Denisa Pătraşcu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi
Egalităţii de Şanse
2. D-na Georgeta Bratu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii
de Şanse
3. D-l Ion Gibescu – şef serviciu, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de
Şanse
4. D-l Florentin Ilie – consilier juridic, Ministerul Apărării
5. D-l col.dr. Marian Constantin – şef serviciu, Ministerul Apărării
6. D-na Elena Şerbănescu – consilier diplomatic, Ministerul Afacerilor
Externe.
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Propunerea legislativă pentru modificarea art.213 din Legea nr.95 din
14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sănătăţii (Plx 668/2007) a fost
prezentată de către doamna Monica Rallu Curta, expert în cadrul comisiei.
Domnia sa a menţionat că au fost învestite cu dezbaterea pe fond a
acestei propuneri legislative Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi
Comisia pentru sănătate şi familie.
În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi
invitaţii.
În urma finalizării dezbaterilor, propunerea legislativă a fost supusă
votului. Cu 15 voturi pentru şi o abţinere, aceasta a fost respinsă, urmând ca
raportul comun se fie întocmit după finalizarea dezbaterilor asupra
propunerii legislative şi la Comisia pentru sănătate şi familie.
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.77/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.164/2001
privind pensiile militare de stat, precum şi pentru modificarea Legii
nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare (PLx 721/2007) a fost prezentat
de către doamna Sorina Steliana Szabo, expert în cadrul comisiei.
Domnia sa a precizat că au fost învestite cu dezbaterea pe fond a
acestui proiect de lege Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.
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, urmând
ca raportul comun se fie întocmit după finalizarea dezbaterilor asupra
proiectului şi la Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională.
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Asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.80/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor
personalului diplomatic şi consular (PLx 727/2007) au avut loc doar
dezbateri generale, în cadrul cărora au luat cuvântul atât membrii comisiei,
cât şi invitaţii, urmând ca proiectul să se finalizeze într-o şedinţă ulterioară.
Asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.142/1999
privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului (PLx 561/2007) au avut
loc doar dezbateri generale, în cadrul cărora au luat cuvântul atât
membrii comisiei, cât şi invitaţii, urmând ca proiectul să se finalizeze

într-o şedinţă ulterioară, împreună cu un alt proiect de act normativ, de
majorare a salariilor personalului clerical, aflat în procedură legislativă.
În ziua de 29 noiembrie 2007, lucrările Comisiei pentru muncă şi
protecţie socială 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 din săptămâna 3 - 7 decembrie 2007.
Din numărul total al membrilor comisiei (18), în zilele de 27, 28 şi 29
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.
Au fost prezenţi următorii:
1. Gheorghe Barbu – preşedinte
2. Ion Mînzînă – vicepreşedinte
3. Marian Sârbu – vicepreşedinte
4. Pavel Todoran – secretar
5. Kerekes Karoly – secretar
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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. Gabriela Nedelcu
15. Irinel Ioan Stativă
16. Dan Constantin Mocănescu-Coloros.

Preşedinte,

Secretar,

Gheorghe Barbu

Kerekes Karoly

Întocmit,
Lidia Vlădescu, consultant
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