Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

Sinteza
lucrărilor Comisiei din zilele de 3, 4 şi 6 decembrie 2007

În ziua de 3 decembrie 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 privind modificarea Legii nr.164/2001, lege privind pensiile
militare de stat - PLx 682/2007
2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2007
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.22/1999 privind
administrarea porturilor şi a căilor navigabile, precum şi desfăşurarea activităţilor de
transport naval în porturi şi pe căi navigabile - PLx 763/2007 - avizare
3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.134/2007 cu
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007 - PLx 815/2007 - avizare
4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.128/2007
pentru modificarea Legii învăţământului, nr.84/1995 - PLx 788/2007 - avizare
5. Propunere legislativă pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor de
îngrijire şi educare a copiilor în vârstă de 0-3 ani - PLx 755/2007 - avizare
6. Propunere legislativă privind statutul Specialistului de înaltă calificare din cadrul
Direcţiei Naţionale Anticorupţie - PLx 732/2007 - avizare
7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.384/2006, privind
statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari - PLx 731/2007 – avizare.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Gheorghe Barbu,
preşedintele comisiei.

La dezbateri au participat ca invitaţi:
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-

d-l col. Constantin Marian – şef serviciu, Ministerul Apărării

-

d-l cpt. Florentin Ilie – consilier juridic, Ministerul Apărării

-

d-l Nicolae Dincă – şef serviciu, Ministerul Economiei şi Finanţelor

-

d-l Şerban Cucu – director general, Ministerul Transporturilor.
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr.86/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.22/1999 privind
administrarea porturilor şi a căilor navigabile, precum şi desfăşurarea activităţilor de
transport naval în porturi şi pe căi navigabile - PLx 763/2007, a fost prezentat de către
domnul preşedinte Gheorghe Barbu.
În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi invitaţii.
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de
voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege cu amendamente, redate în avizul
comisiei.
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.134/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007 - PLx 815/2007, a
fost prezentat de către doamna Elena Mesaroş, consilier în cadrul comisiei.
Domnia sa a menţionat că avizul va fi întocmit în comun cu Comisia pentru
muncă, familie şi protecţie socială a Senatului.
În urma finalizării dezbaterilor, proiectul de lege a fost supus votului. Cu
unanimitate de voturi, acesta a fost avizat favorabil, în forma prezentată, urmând ca
avizul să fie întocmit după finalizarea dezbaterilor şi în cadrul comisiei similare a
Senatului.
Celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi au fost amânate pentru şedinţa următoare.
În ziua de 4 decembrie 2007, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi-a
desfăşurat lucrările între orele 15.00 – 19.00, având pe ordinea de zi proiectele amânate
din şedinţa anterioară.
Lucrările au început cu dezbaterea propunerii legislative privind modificarea
Legii nr.164/2001, lege privind pensiile militare de stat - PLx 682/2007, care a fost
prezentată de către doamna Elena anghel, consilier în cadrul comisiei.
2

Domnia sa a menţionat că obiectul de reglementare îl constituie modificarea
alin.(1) al art.78 din Legea nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, în sensul acordării procentelor prevăzute la acest
articol atât cadrelor militare cărora li se stabilesc drepturile de pensie în baza Legii
nr.164/2001, cât şi cadrelor militare pensionate anterior intrării în vigoare a acestei legi.
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 pentru evitarea paralelismului legislativ,
întrucât modificările propuse de iniţiatori au fost preluate ca amendamente admise în
Legea de aprobare a 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, pe care membrii
Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au dezbătut-o şi aprobat-o
în şedinţa din 3 decembrie 2007.
Propunerea legislativă pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor de
îngrijire şi educare a copiilor în vârstă de 0-3 ani - PLx 755/2007, a 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 avizată favorabil, în forma prezentată.
Propunerea legislativă privind statutul Specialistului de înaltă calificare din cadrul
Direcţiei Naţionale Anticorupţie - PLx 732/2007, a fost prezentată de către doamna
Monica Rallu Curta, expert în cadrul comisiei.
În urma discuţiilor, s-a propus amânarea dezbaterilor pentru săptămâna următoare,
întrucât nu există punctul de vedere al Guvernului asupra acestei iniţiative legislative.
Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.384/2006,
privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari - PLx 731/2007, a fost prezentată de către
domnul preşedinte Gheorghe Barbu.
În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi invitaţii.
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,
avizarea favorabilă a propunerii legislative, cu recomandarea de a se ţine seama de
observaţiile Consiliului Legislativ, consemnate în avizul nr.1575/16.11.2007.
În ziua de 6 decembrie 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 numărul total al membrilor comisiei (18), în zilele de 10, 11, 12 şi 13
decembrie 2007 a absentat domnul deputat Mihai Alexandru Voicu (grup parlamentar
PNL) – ministru delegat.
Au fost prezenţi următorii: Gheorghe Barbu – preşedinte, Ion Mînzînă –
vicepreşedinte, Marian Sârbu – vicepreşedinte, Pavel Todoran – secretar, Kerekes Karoly
– secretar, Stelian Duţu, Ionela Pop Bruchental, Valentin Adrian Iliescu, Gheorghe
Adrian Miuţescu, Samuel Valentin Boşneac, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea, Iuliu Ioan
Furo, Filonaş Chiş, Ioan Cindrea, Gabriela Nedelcu, Irinel Ioan Stativă, Dan Constantin
Mocănescu-Coloros.

Preşedinte,

Secretar,

Gheorghe Barbu

Kerekes Karoly

Întocmit,
Lidia Vlădescu, consultant
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