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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 21 şi 22 aprilie 2008 

 

 

În ziua de 21 aprilie 2008, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 16.00-18.00, iar în ziua de 22 

aprilie 2008, între orele 10.00-15.00, având următoarea ordine de zi: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.128/1997 privind 

Satutul personalului didactic - Plx 110/2008 (avizare) 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.150/2007 pentru modificarea art.III alin.(1) din Ordonanţa 

Guvernului nr.3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din 

domeniul protecţiei sociale - PLx 177/2008 (avizare) 

3. Propunere legislativă pentru modificarea art.3 alin. (1) din Legea nr. 

61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată - Plx 

837/2007 (fond) 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii 

copilului, cu modificările şi completările ulterioare - Plx 846/2007 

(fond) 

5. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în 

vederea creşterii copilului - PLx 847/2007(fond). 
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Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Gheorghe 

Barbu, preşedintele comisiei. 

 

 În şedinţa din 21 aprilie 2008 au fost purtate discuţii generale 

asupra primelor două proiecte înscrise pe ordinea de zi, pentru care 

comisia noastră trebuie să întocmească avize. 

 

 În şedinţa din 22 aprilie 2008 au avut loc dezbateri generale asupra 

propunerilor legislative înscrise la punctele 3, 4 şi 5 pe ordinea de zi, 

pentru care comisia noastră trebuie să întocmească rapoarte. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (19), în zilele de 21 şi 22 

martie 2008 a absentat domnul deputat Mihai Alexandru Voicu (grup 

parlamentar PNL) – ministru delegat. 

Au fost prezenţi următorii:  

Gheorghe Barbu – preşedinte, Ion Mînzînă şi Marian Sârbu – 

vicepreşedinţi, Pavel Todoran şi Károly Kerekes – secretari, Valentin 

Samuel Boşneac, Ionela Bruchental-Pop, Filonaş Chiş, Ioan Cindrea, 

Dumitru Gheorghe Mircea Coşea, Stelian Duţu, Iuliu Ioan Furo, Vlad 

Gabriel Hogea, Valentin Adrian Iliescu, Gheorghe Adrian Miuţescu, Dan 

Constantin Mocănescu-Coloros, Gabriela Nedelcu, Irinel Ioan Stativă. 

 

  

 

  Preşedinte,     Secretar, 

Gheorghe Barbu    Kerekes Karoly 

 

 

 

 

Întocmit, 
Lidia Vlădescu, consultant 
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