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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 25, 26, 27 şi 28 august 2008 

 

 

În ziua de 25 august 2008, membrii Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială au aprobat ca pe ordinea de zi să fie înscris studiu 

individual asupra proiectelor aflate pe agenda lucru a comisiei din zilele de 

26 şi 27 august 2008. 

 

În ziua de 26 august 2008, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 9.00 – 16.00, având 

următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.58/2008 pentru abrogarea art.3² din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.67/2006 privind gestionarea fondurilor 

nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate 

de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare 

şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat - PLx 375/2008 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice 

de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi 

întreprinderile familiale - PLx 377/2008 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic - Plx 288/2008  
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4. Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii nr.393 din 

28/09/2004 privind Statutul aleşilor locali - Plx 423/2008  

5. Propunere legislativă privind Statutul personalului aeronautic tehnic 

din aviaţia civilă din România - Plx 411/2008  

6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.45/2008 privind unele măsuri pentru întărirea 

capacităţii administrative a României în vederea îndeplinirii 

obligaţiilor ce îi revin în calitatea sa de membru al Uniunii Europene - 

PLx 376/2008  

7. Reexaminarea Legii pentru modificarea alin.(1) al art.134 din Legea 

nr.53/2003 - Codul muncii - PLx 841/2007  

8. Reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.112/2007 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi a Legii 

nr.204/2006 privind pensiile facultative - PLx 887/2007  

9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă nr.50 din 09/06/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii 

Private - Plx 291/2008  

10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, 

republicată - Plx 292/2008  

11. Propunere legislativă pentru completarea articolului 8 din Legea 

nr.54/2003 sindicatelor - Plx 293/2008  

12. Propunere legislativă pentru completarea art.5, alin.(1) pct.II din 

Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 

asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare - Plx 

308/2008  

13. Propunere legislativă privind pensiile de supravieţuire - Plx 310/2008  

14. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.189 din 2 noiembrie 

2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 pentru 

modificarea şi completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind 

acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice 
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de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi 

celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, 

cu modificările ulterioare - Plx 318/2008 

15. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Decretului-

Lege Nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor 

persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere 

de la 6 martie 1945, precum şi a celor deportate în străinătate ori 

constituite în prizonieri - Plx 320/2008  

16. Propunere legislativă privind instituirea unei zile libere pentru părinţi 

- Plx 321/2008  

17. Propunere legislativă pentru modificarea Anexei nr.VII/3 a 

Ordonanţei nr.10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în 

anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a 

salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar 

şi personalului salarizat potrivit anexelor nr.II şi III la Legea 

nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în 

sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă 

funcţii de demnitate publică - Plx 322/2008  

18. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.220 din 04 iulie 2007 

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2007 privind 

creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului 

didactic din învăţământ, salarizat potrivit Legii nr.128/1997 privind 

Statutul personalului didactic - PLx 323/2008  

19. Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii 

nr.125/2005 privind salarizarea personalului sanitar pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2004 privind 

salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile 

sanitare publice din sectorul sanitar - Plx 324/2008  

20. Propunere legislativă privind acordarea unei indemnizaţii pentru 

pensionarii care deţin titlul de doctor în ştiinţă - Plx 325/2008  

21. Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii 

nr.116/2007 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr.107/2006 
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pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2003 

privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei precum şi a 

unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice - Plx 327/2008  

22. Propunere legislativă privind sprijinul financiar ce se acordă 

mamelor, de la data pensionării - Plx 328/2008  

23. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 

ocupării forţei de muncă, publicat în Monitorul Oficial, Partea I 

nr.103 din 06/02/2002 - Plx 329/2008  

24. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.49/1991 privind 

acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi 

văduvelor de război - PLx 403/2008  

25. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale 

invalizilor şi văduvelor de război - Plx 330/2008  

26. Propunere legislativă pentru completarea articolului 13, litera b) din 

Legea nr.44(r1) din 01/07/1994, republicată în Monitorul Oficial, 

Partea I nr.28/10/2002 privind veteranii de război, precum şi unele 

drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război - Plx 331/2008  

27. Propunere legislativă privind completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea 

creşterii copilului - Plx 332/2008  

28. Propunere legislativă privind Statutul Controlorului Civil de Trafic 

Aerian din România - Plx 844/2007  

 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Gheorghe 

Barbu, preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

 d-na Denisa Pătraşcu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Egalităţii de Şanse  

 d-na Mioara Bogdan – secretar general, Autoritatea Naţională pentru 

Protecţia Drepturilor Copilului 
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 d-l Dumitru Călinoiu – director general, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Egalităţii de Şanse  

 d-na Geta Doană – consilier superior, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Egalităţii de Şanse  

 d-na Cecilia Sebe – şef serviciu, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii 

de Şanse  

 d-na Coralia Paraschiv – şef serviciu, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Egalităţii de Şanse  

 d-na Gabriella Pásztor, Secretar de Stat, Ministerul Educaţiei, Cercetării 

şi Tineretului 

 d-l lt.col. Paul Nenciu – jurist, Ministerul Apărării 

 d-l Mircea Alexandru – secretar general adjunct, Ministerul Internelor şi 

Reformei Administrative 

 d-l Mircea Oancea – preşedinte, Comisia de Supraveghere a Sistemului 

de Pensii Private 

 d-l Ion Giurescu – vicepreşedinte, Comisia de Supraveghere a 

Sistemului de Pensii Private 

 d-l Dan Pescaru – director general adjunct, Comisia de Supraveghere a 

Sistemului de Pensii Private 

 d-l Bogdan Donciu – director general adjunct, ROMATSA. 

 

 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.45/2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii 

administrative a României în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în 

calitatea sa de membru al Uniunii Europene - PLx 376/2008 a fost 

prezentat de către doamna Sorina Szabo, expert parlamentar. 

 Cu dezbaterea pe fond a acestui proiect de lege au fost sesizate 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru administraţie 

publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, aprobarea proiectului de lege în forma prezentată 

de Senat, urmând ca întocmirea raportului să se realizeze după finalizarea 

dezbaterilor asupra proiectului de lege şi în cadrul Comisiei pentru 

administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 
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 Dezbaterea asupra Legii pentru modificarea alin.(1) al art.134 din 

Legea nr.53/2003 - Codul muncii - PLx 841/2007, trimisă spre 

reexaminare de către Preşedintele României, a fost amânată. 

 

 Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.112/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.411/2004 privind 

fondurile de pensii administrate privat şi a Legii nr.204/2006 privind pensiile 

facultative - PLx 887/2007 a fost dezbătută în prezenţa reprezentanţilor 

Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi Comisiei de 

Supraveghere a Sistemului de Pensii Private. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi (o abţinere), respingerea cererii de reexaminare 

formulată de Preşedintele României. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă nr.50 din 09/06/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private - Plx 

291/2008, a fost prezentată de către doamna Elena Anghel, consilier 

parlamentar. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată - 

Plx 292/2008, a fost prezentată de către doamna Elena Anghel, consilier 

parlamentar. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative. 

 

 Propunerea legislativă pentru completarea articolului 8 din Legea 

nr.54/2003 sindicatelor - Plx 293/2008, a fost prezentată de către domnul 

Decebal Stănescu, expert parlamentar. 
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 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative. 

 

 Propunerea legislativă pentru completarea art.5, alin.(1) pct.II din 

Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 

asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare - Plx 308/2008, 

a fost prezentată de către doamna Elena Anghel, consilier parlamentar. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative. 

 

 Propunerea legislativă privind pensiile de supravieţuire - Plx 

310/2008, a fost prezentată de către doamna Lidia Vlădescu, consultant 

parlamentar. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.189 din 2 

noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 

pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind 

acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de 

dictatatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor 

deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu 

modificările ulterioare - Plx 318/2008, a fost prezentată de către doamna 

Monica Rallu Curta, expert parlamentar. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative. 

 

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Decretului-

Lege Nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor 

persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 

martie 1945, precum şi a celor deportate în străinătate ori constituite în 

prizonieri - Plx 320/2008, a fost prezentată de către doamna Monica Rallu 

Curta, expert parlamentar. 
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 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative. 

 

 Propunerea legislativă privind instituirea unei zile libere pentru 

părinţi - Plx 321/2008, a fost prezentată de către domnul Decebal 

Stănescu, expert parlamentar. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea Anexei nr.VII/3 a 

Ordonanţei nr.10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 

2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază 

pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat 

potrivit anexelor nr.II şi III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de 

stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru 

persoane care ocupă funcţii de demnitate publică - Plx 322/2008 a fost 

prezentată de către doamna Adriana Breazu, expert parlamentar. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative. 

 

 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.220 din 04 iulie 2007 

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2007 privind creşterile 

salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului didactic din 

învăţământ, salarizat potrivit Legii nr.128/1997 privind Statutul 

personalului didactic - PLx 323/2008, a fost prezentat de către doamna 

Lidia Vlădescu, consultant parlamentar.  

 Domnul preşedinte Gheorghe Barbu precizează că pe agenda de 

lucru a comisiei mai există un proiect de lege cu acelaşi obiect de 

reglementare, a cărui dezbatere a fost amânată în şedinţa comisiei din 

luna iulie, respectiv proiectul de Lege pentru modificarea Legii 

nr.220/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului 
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didactic din învăţământ, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind 

Statutul personalului didactic - Plx 185/2008. 

 Întrucât cele două proiecte de lege au fost trimise spre dezbatere pe 

fond Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru 

învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, domnul preşedinte propune 

dezbaterea ambelor proiecte şi întocmirea unui singur raport, conform 

prevederilor art.68 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor. 

 În urma finalizării dezbaterilor cele două proiecte de lege au fost 

respinse, cu unanimitate de voturi, iar raportul comun se va întocmi după 

finalizarea discuţiilor şi în cadrul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, 

tineret şi sport. 

 

 Propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii 

nr.125/2005 privind salarizarea personalului sanitar pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea şi 

alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din 

sectorul sanitar - Plx 324/2008, a fost prezentat de către doamna Sorina 

Szabo, expert parlamentar. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative. 

 Domnul preşedinte Gheorghe Barbu precizează că în cadrul comisiei 

noastre s-au discutat încă două proiecte de acte normative cu acelaşi 

obiect de reglementare, având nr.Plx 304/2007 şi PLx 265/2008, finalizate 

în luna iunie 2007, respectiv iulie 2008. 

 Întrucât cele trei proiecte au fost trimise pentru dezbatere pe fond 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru sănătate şi 

familie, întocmirea rapoartelor urmează a fi realizată după finalizarea 

discuţiilor asupra celor trei proiecte şi în cadrul Comisiei pentru sănătate şi 

familie. 

 

 Propunerea legislativă privind acordarea unei indemnizaţii pentru 

pensionarii care deţin titlul de doctor în ştiinţă - Plx 325/2008, a fost 

prezentată de către doamna Elena anghel, consilier parlamentar. 
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 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative. 

 

 Propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii 

nr.116/2007 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr.107/2006 pentru 

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2003 privind 

acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei precum şi a unor facilităţi 

populaţiei pentru plata energiei termice - Plx 327/2008, a fost prezentată 

de către doamna Adriana Breazu, expert parlamentar. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative. 

 

 Propunerea legislativă privind sprijinul financiar ce se acordă 

mamelor, de la data pensionării - Plx 328/2008, a fost prezentată de către 

doamna Lidia Vlădescu, consultant parlamentar. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 

ocupării forţei de muncă, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.103 din 

06/02/2002 - Plx 329/2008, a fost prezentată de către doamna Adriana 

Breazu, expert parlamentar. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative. 

 

 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.49/1991 privind 

acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de 

război - PLx 403/2008, a fost prezentat de către doamna Monica Rallu 

Curta, expert parlamentar. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, aprobarea proiectului de lege în forma prezentată de 

Senat. 
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 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale 

invalizilor şi văduvelor de război - Plx 330/2008, a fost prezentată de către 

doamna Monica Rallu Curta, expert parlamentar. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative. 

 

 Propunerea legislativă pentru completarea articolului 13, litera b) 

din Legea nr.44(r1) din 01/07/1994, republicată în Monitorul Oficial, 

Partea I nr.28/10/2002 privind veteranii de război, precum şi unele 

drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război - Plx 331/2008, a fost 

prezentată de către doamna Monica Rallu Curta, expert parlamentar. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative. 

 

 Propunerea legislativă privind completarea Ordonanţei de urgenţă a 

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

copilului - Plx 332/2008, a fost prezentată de către doamna Sorina Szabo, 

expert parlamentar. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative. 

 

Dezbaterea celorlalte proiecte de lege aflate pe ordinea de zi a fost 

amânată pentru şedinţa de mâine. 

 

În ziua de 27 august 2008, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 11.00 – 15.00, având pe 

ordinea de zi proiectele amânate în şedinţa anterioară. 

 

 Dezbaterile au început cu proiectul de Lege privind respingerea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2008 pentru abrogarea art.3² 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.67/2006 privind gestionarea 
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fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune 

alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de 

cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat - PLx 375/2008. 

Proiectul a fost prezentat de către doamna Lidia Vlădescu, consultant 

parlamentar, care a menţionat că raportul asupra acestui proiect de lege a 

fost depus  de către comisia sesizată pe fond în luna iunie.  

 Având în vedere cele prezentate, domnul preşedinte Gheorghe 

Barbu propune sistarea discuţiilor asupra acestui proiect, în cazul în care 

nu sunt alte observaţii, şi continuarea dezbaterilor asupra celorlalte 

probleme înscrise pe ordinea de zi. Propunerea este acceptată cu 

unanimitate de voturi. 

 

 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de 

către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi 

întreprinderile familiale - PLx 377/2008, a fost prezentat de către doamna 

Lidia Vlădescu, consultant parlamentar.  

  În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma 

prezentată de Senat. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic - Plx 288/2008, a fost 

prezentată de către doamna Lidia Vlădescu, consultant parlamentar.  

  În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea negativă a propunerii legislative. 

 

 Propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii nr.393 din 

28/09/2004 privind Statutul aleşilor locali - Plx 423/2008, a fost 

prezentată de către domnul Decebal Stănescu, expert parlamentar. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea negativă a propunerii legislative. 
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 Propunerea legislativă privind Statutul personalului aeronautic tehnic 

din aviaţia civilă din România - Plx 411/2008, a fost prezentată de către 

doamna Lidia Vlădescu, consultant parlamentar.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea negativă a propunerii legislative. 

 

 Propunerea legislativă privind Statutul Controlorului Civil de Trafic 

Aerian din România - Plx 844/2007, a fost trimisă pentru dezbatere pe 

fond Comisiei pentru industrii şi servicii şi Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială. În cadrul Comisiei pentru industrii şi servicii propunerea 

legislativă a fost aprobată cu amendamente, care au fost transmise 

comisiei noastre. În urma discutării acestor amendamente cu specialişti ai 

Departamentului Legislativ al Camerei Deputaţilor şi ai Ministerul Muncii, 

Familiei şi Egalităţii de Şanse, au fost aduse unele amendamente 

suplimentare, aprobate de plenul comisiei. Totodată, apariţia Ordinului 

ministrului transporturilor nr.794/2008, care transpune în legislaţia 

naţională Directiva 2006/23/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 

din 5 aprilie 2006 privind licenţa comunitară de controlor de trafic aerian, 

impune corelarea prevederilor propunerii legislative cu acest act normativ. 

Membrii comisiei au fost de acord cu transpunerea acestei Directive, 

urmând ca raportul comun să se realizeze după finalizarea discuţiilor şi în 

cadrul Comisiei pentru industrii şi servicii. 

 

În ziua de 28 august 2008, membrii Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială şi-au desfăşurat activitatea între orele 9,00 – 12,00, 

având pe ordinea de zi studiu individual asupra proiectelor aflate pe 

agenda lucru a comisiei cu termen de depunere a raportului până pe 10 

septembrie 2008.  

 

Din numărul total al membrilor comisiei (19), în zilele de 25, 26, 27 

şi 28 august 2008 a absentat domnul deputat Mihai Alexandru Voicu (grup 

parlamentar PNL) – ministru delegat. 



 
14/14 

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, 
Consultant Lidia Vlădescu 
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