Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din 14 şi 15 octombrie 2009

În ziua de 14 octombrie 2009, Comisia pentru muncă şi protecţie
socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 10,00 – 14.00, având
următoarea ordine de zi:
1. Întâlnirea

membrilor

comisiei

cu

reprezentanţii

Asociaţiei

pensionarilor din România 2007 – Galaţi
2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.19
din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi
de asigurări sociale - Plx 409/2009
3. Proiect de Lege pentru reglementarea sistemului de cumul al
pensiilor cu veniturile salariale - PLx 432/2009
4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.57/2009 pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind
venitul minim garantat - PLx 450/2009
5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Capitolului
II "Revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie
1987" la Legea recunoştinţei faţă de eroii - martiri şi luptătorii care
au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989,
precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au suferit în
urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie
1987 - Plx 420/2009
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6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.73/2009 pentru modificarea art.19 din Ordonanţa
Guvernului

nr.42/2009

privind

organizarea

activităţii

sanitar-

veterinare şi pentru siguranţa alimentelor - PLx 469/2009
7. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.1/2004 privind
înfiinţarea,

organizarea

şi

funcţionarea

Agenţiei

de

Plăţi

şi

Intervenţie pentru Agricultură, precum şi pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr.48/2005 privind organizarea
pieţei laptelui de vacă - Plx 473/2009.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre,
preşedintele comisiei.
La dezbateri au participat ca invitaţi:
•

d-na Doina Pârcălabu, Secretar de Stat – Ministerul Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale

•

d-na Gabriela Mateescu, director – Ministerul Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale

•

d-l Nicu Popescu, director – Ministerul Finanţelor Publice

•

d-na Mirela Popină, director cabinet - Secretariatul de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor

•

d-l Stelian Caramitru, Secretar general - Autoritatea Naţională Sanitară
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.
Referitor la primul punct al ordinii de zi domnul preşedinte Victor

Paul

Dobre

a

anunţat

membrii

comisiei

că

sunt

prezenţi

patru

reprezentanţi ai Asociaţiei Pensionarilor din România 2007 – Galaţi şi a dat
cuvântul acestora pentru a prezenta comisiei problemele cu care se
confruntă.
D-l Constantin Ciucă, preşedintele Asociaţiei Pensionarilor din
România 2007 - Galaţi, a înmânat membrilor comisiei câteva documente
pe marginea cărora doreşte să dezvolte principalele subiecte.
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Domnia sa a arătat că problemele pensionarilor din Galaţi sunt şi ale
pensionarilor din întreaga ţară şi privesc valoarea punctului de pensie
care, potrivit Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte
drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, nu
poate fi mai mică de 45% din salariul mediu brut pe economie, or astăzi
valoarea punctului de pensie reprezintă abia 41% din salariul mediu brut
pe economie, cu toate majorările care au fost acordate în acest an.
Tot referitor la Legea nr.19/2000, d-l Constantin Ciucă a adus în
discuţie modificările aduse acestei legi prin Legea nr.218/2008, conform
căreia, începând cu 1 ianuarie 2008, atât pensionarii cât şi persoanele
asigurate care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupe de
muncă au beneficiat de majorarea punctajelor realizate în perioadele
respective. Ulterior această lege a fost modificată prin Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.209/2008 şi s-a aplicat discriminatoriu.
Domnia sa a făcut o propunere în sensul ca la stabilirea dreptului la
pensie să se ia în calcul salariul brut realizat, deoarece angajatorii au virat
la bugetul asigurărilor sociale de stat cote CAS din câştigul brut realizat de
personalul salariat, indiferent de forma în care s-au realizat aceste
venituri.
De asemenea, d-l Constantin Ciucă a supus atenţiei comisiei
solicitarea pensionarilor de a impozita pensiile de la trei puncte în sus,
arătând că nivelul de 1.000 de lei de la care se impozitează pensiile este
deja mult prea mic.
Referitor la proiectul legii unitare a pensionării, d-l Constantin Ciucă
a arătat că pensionarii sunt de acord cu această lege, şi a subliniat
importanţa calculării pensiei în funcţie de contribuţie.
O altă solicitare a pensionarilor, prezentată membrilor comisiei de
către d-l Petre Mirică, vicepreşedinte al Asociaţiei Pensionarilor din
România 2007 – Galaţi, se referă la acordarea de medicamente gratuite
sau compensate pentru persoanele care suferă de boli cronice, cum ar fi
diabetul sau cancerul.
Domnia sa a ridicat problema pensionarilor care au lucrat în cadrul
Combinatului Siderurgic Galaţi, adică în condiţii deosebite de muncă, şi a
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solicitat să se respecte prevederile Legii nr.250/2007 şi ale Legii
nr.218/2008, precum şi aplicarea unitară şi fără discriminare a acestor
prevederi pentru toţi cei îndreptăţiţi.
D-l Radu Petcu Radu, vicepreşedinte al Asociaţiei, şi-a exprimat
opinia ca valoarea punctului de pensie să fie egală cu salariul minim brut
pe ţară şi, de asemenea, a ridicat problema acordării posibilităţii
pensionarilor de a lucra şi după pensionare, atrăgând atenţia asupra
faptului că pensionarii din România nu găsesc locuri de muncă, aşa cum se
poate lucra în străinătate, pentru rotunjirea veniturilor din pensii.
În continuare, d-l deputat Ioan-Nelu Botiş a apreciat că ceea ce au
prezentat reprezentanţii asociaţiei pensionarilor este o atitudine normală şi
domnia sa este solidar cu pensionarii. Cu privire la raportarea valorii
punctului de pensie la salariul minim brut pe ţară, domnia sa a apreciat că
este mai avantajos să raportăm valoarea punctului de pensie la salariul
mediu pe economie deoarece acesta reflectă cu fidelitate creşterea
economică, asigurând creşterea valorii punctului odată cu dezvoltarea
ecomomică.
În încheierea discuţiilor, domnul preşedinte Victor Paul Dobre a
mulţumit invitaţilor pentru participare, apreciind în acelaşi timp că
problemele ridicate sunt de fapt problemele tuturor pensionarilor, aşa cum
s-a spus la începutul întâlnirii, iar prezenţa reprezentanţilor pensionarilor
în cadrul acestei comisii reflectă seriozitatea acestor probleme.
În continuare, au avut loc dezbateri ale proiectelor aflate pe ordinea
de zi.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.19
din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de
asigurări sociale - Plx 409/2009, a fost prezentată de doamna Adriana
Breazu, expert parlamentar, care a precizat că aceasta are ca obiect de
reglementare completarea alin.(1) al art.20 din Legea nr.19/2000 privind
sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu
modificările şi completările ulterioare, în sensul introducerii în categoria
locurilor de muncă în condiţii speciale şi a unităţilor din cadrul S.C.
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Hidroconstrucţia S.A., pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în
subteran.
Domnia sa a mai precizat că punctul de vedere al Guvernului este
negativ, la fel ca şi avizele Consiliului Legislativ şi Comisiei juridice, de
disciplină şi imunităţi. Totodată, a precizat că în avizul transmis de
Consiliul Economic şi Social se precizează că partea guvernamentală a
votat pentru avizarea negativă, iar partea sindicală şi partea patronală au
votat pentru avizarea favorabilă.
Doamna Doina Pârcălabu, Secretar de Stat în Ministerul Muncii,
Familiei şi Protecţiei Sociale şi preşedinte al Casei Naţionale de Pensii şi
Alte Drepturi de Asigurări Sociale, a precizat că personalul care îşi
desfăşoară

activitatea

în

subteran,

din

cadrul

unităţilor

din

S.C.

Hidroconstrucţia S.A., beneficiază de prevederile art.20 alin.(2) din Legea
nr.19/2000, cu modificările şi completările ulterioare. Aceste dispoziţii
precizează că „alte locuri de muncă în condiţii speciale decât cele
prevăzute la alin.(1) pot fi stabilite numai prin lege”.
În temeiul acestei prevederi a fost elaborată Legea nr.226/2006
privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale, unde în anexa
nr.1, locurile de muncă la care face referire iniţiatorul se află cuprinse la
pct.3 - „activitatea desfăşurată în subteran la construcţii hidrotehnice de
tuneluri de galerii precum şi de centrale electrice subterane, la exploatări
din cariere prin tuneluri şi galerii”.
Totodată, domnia sa a menţionat şi faptul că unitatea a obţinut
avizul în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1025/2003
privind metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de
muncă în condiţii speciale, iar „Societatea Comercială Hidroconstrucţia
S.A” este menţionată la pct.40 din anexa nr.2 la Legea nr.226/2006
privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale.
Având în vedere cele prezentate, domnul preşedinte Victor Paul
Dobre a propus respingerea iniţiativei legislative, propunere acceptată cu
unanimitate de voturi.
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Proiectul de Lege pentru reglementarea sistemului de cumul al
pensiilor cu veniturile salariale - PLx 432/2009, a fost prezentat de
doamna Sorina Szabo, expert parlamentar, care a precizat că măsurile
propuse prin proiectul de lege constau în stabilirea condiţiilor în care
beneficiarii pensiei pentru limită de vârstă, atât cei din sistemul public cât
şi cei din sistemele neintegrate de pensii, inclusiv beneficiarii pensiei de
serviciu, pot cumula pensia netă cu veniturile salariale realizate din
exercitarea unei activităţi profesionale pe bază de contract individual de
muncă, raport de serviciu sau în baza actului de numire potrivit legii, în
cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, indiferent de
modul de finanţare şi subordonare, precum şi în cadrul regiilor autonome,
societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale la
care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat sau de o
unitate administrativ-teritorială.
Astfel, cumulul este permis numai în măsura în care nivelul pensiei
încasate este mai mic sau cel mult egal cu nivelul salariului mediu brut pe
economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi
aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.
În cursul dezbaterilor s-a propus respingerea proiectului de lege
pentru evitarea paralelismului legislativ, întrucât regimul cumulului pensiei
cu veniturile salariale face obiectul Capitolului IV din Proiectul Legii privind
reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor
publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu
Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional.
Astfel, s-a menţionat faptul că la art.17 din proiectul de lege mai sus
amintit, adoptat prin asumarea răspunderii de către Guvern, se prevede
posibilitatea cumulării pensiei nete cu veniturile realizate dacă nivelul
acesteia nu depăşeşte nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea
bugetului asigurărilor sociale de stat.
Supusă votului, propunerea de respingere a proiectului de lege a
fost acceptată, cu 7 voturi pentru şi 5 voturi împotrivă.
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Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Capitolului
II "Revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987"
la Legea recunoştinţei faţă de eroii - martiri şi luptătorii care au contribuit
la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de
persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au suferit în urma revoltei
muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 - Plx
420/2009, a fost prezentată de către domnul senator Laurenţiu Florian
Coca, în calitate de iniţiator, care a precizat că obiectul de reglementare îl
reprezintă completarea prevederilor Legii nr.341/2004, cu modificările şi
completările ulterioare, în sensul introducerii unor noi beneficiari, şi
anume minerii care au participat la revoltele cu caracter social şi politic
împotriva regimului Ceauşescu din Valea Jiului în anul 1977 şi din bazinul
Olteniei în anul 1983 şi care au avut de suferit în urma participării la
aceste revolte.
Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a dat cuvântul doamnei Lidia
Vlădescu, consultant parlamentar, care a precizat că punctul de vedere al
Guvernului este negativ, iar la dezbateri este prezent un reprezentant al
Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor. De asemenea,
a menţionat că persoanele care au participat la revoltele din Valea Jiului în
anul 1977 şi din bazinul Olteniei în anul 1983 şi care au avut de suferit în
urma participării la aceste revolte se pot adresa pentru acordarea unor
drepturi comisiilor de aplicare a Decretului-Lege nr.118/1990, republicat,
care funcţionează în cadrul direcţiilor teritoriale de muncă şi protecţie
socială.
Totodată, sub aspectul normelor de tehnică legislativă, precizează că
propunerea legislativă nu respectă rigorile Legii nr.24/2000 privind
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute la
Capitolul 5 – Structura actului normativ, precum şi la art.57 – Modificarea
actului normativ şi la art.58 – Completarea actului normativ.
Doamna Mirela Popină, director cabinet în cadrul Secretariatului de
Stat pentru Problemele Revoluţionarilor, aduce în discuţie un alt aspect
important care trebuie avut în vedere, referindu-se la faptul că prevederile
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art.19 şi art.20 din Legea nr.341/2004 dispun ca “pe baza avizului
prealabil consultativ al Asociaţiei 15 noiembrie 1987” să se constate de
către direcţiile teritoriale de muncă şi protecţie socială calitatea de
persoană care a suferit de pe urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de
la Braşov din noiembrie 1987. În acest context, simpla înlocuire din textul
normelor legale invocate, respectiv a sintagmei “revolta muncitorească
anticomunistă

de

la

Braşov”

cu

sintagma

“revoltele

muncitoreşti

anticomuniste din Valea Jiului 1977, Bazinul Olteniei 1983 şi Braşov
1987”, nu reglementează situaţia constatării calităţii menţionate anterior,
pentru simplul fapt că nu s-ar putea ca Asociaţia “15 noiembrie 1987” să
poate constata, în mod obiectiv, participarea unor persoane la alte revolte
decât cea de la Braşov şi, implicit, calitatea de persoană care a suferit de
pe urma acestor revolte.
În finalul discuţiilor, s-a supus votului propunerea legislativă, care a
fost acceptată cu majoritate de voturi (5 abţineri). În consecinţă, avizul
favorabil va fi transmis comisiei sesizate cu dezbaterea pe fond, respectiv
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi.
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului

nr.73/2009

pentru

modificarea

art.19

din

Ordonanţa

Guvernului nr.42/2009 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi
pentru siguranţa alimentelor - PLx 469/2009, a fost prezentată de către
domnul Stelian Caramitru, Secretar general al Autorităţii Naţionale
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
Domnia sa precizează că scopul emiterii acestei ordonanţe de
urgenţă

este

armonizarea

legislaţiei

naţionale

cu

reglementările

comunitare. Astfel, domnia sa precizează că de la data aderării României
la UE, controlul oficial pentru asigurarea respectării prevederilor legale în
vigoare din domeniu se realizează pe teritoriul ţării noastre în conformitate
cu Regulamentul nr.882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului
privind

controalele

oficiale

efectuate

pentru

a

asigura

verificarea

conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele
alimentare şi cu normele de sănătate anumală şi de bunăstare a
animalelor, cu modificările şi completările ulterioare.
Totodată, domnul secretar general precizează că asistenţa tehnică
sanitar-veterinară prevăzută în Ordonanţa Guvernului nr.42/2004 se
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asigură de personal sanitar-veterinar angajat, în condiţiile legii, pe
perioadă determinată, de către direcţiile teritoriale sanitar-veterinare şi
pentru siguranţa alimentelor şi este necesară asigurarea continuităţii
activităţii de control oficial din cadrul unităţilor din domeniul alimentar, a
activităţilor desfăşurate în laboratoarele sanitar-veterinare şi pentru
siguranţa alimentelor, precum şi a celorlalte activităţi desfăşurate în
condiţiile art.48 din Ordonanţa Guvernului nr.42/2004, prin personal
angajat pe perioadă determinată, în limita posturilor aprobate prin Legea
nr.18/2009 privind bugetul de stat pe anul 2009, în măsura asigurării
resurselor financiare prevăzute în acest sens din veniturile extrabugetare.
În cadrul discuţiilor s-a formulat o observaţie, de a modifica titlul
legii de aprobare şi articolul unic, astfel cum au fost adoptate de Senat, în
sensul trimiterii corecte la actul normativ care se modifică prin ordonanţa
supusă aprobării, respectiv Ordonanţa Guvernului nr.42/2004, deoarece
numărul ordonanţei a fost greşit scris, făcând trimitere la o ordonanţă cu
nr.42/2009, care nu există.
În urma finalizării dezbaterilor, s-a propus acordarea unui aviz
favorabil. De asemenea, s-a propus ca în cuprinsul avizului să fie înscrisă
şi observaţia formulată. Cu unanimitate de voturi, cele două propuneri au
fost acceptate.
În ziua de 15 octombrie 2009, Comisia pentru muncă şi protecţie
socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 10,00 – 12.00, având
următoarea ordine de zi:
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.57/2009 pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind
venitul minim garantat - PLx 450/2009
2. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.1/2004 privind
înfiinţarea,

organizarea

şi

funcţionarea

Agenţiei

de

Plăţi

şi

Intervenţie pentru Agricultură, precum şi pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr.48/2005 privind organizarea
pieţei laptelui de vacă - Plx 473/2009
3. Diverse.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre,
preşedintele comisiei.
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La dezbateri au participat ca invitaţi:
•

d-na Doina Pârcălabu, Secretar de Stat – Ministerul Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale

•

d-na Gabriela Mateescu, director – Ministerul Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale

•

d-na Irina Alexe, Secretar de Stat – Ministerul Administraţiei şi
Internelor

•

d-na

Cristina

Dobriţoiu,

Secretar

general

adjunct

-

Ministerul

Administraţiei şi Internelor
•

d-na Constanţa Buzatu, consilier – Ministerul Finanţelor Publice

•

d-l Cristinel Şonea, director – Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale.
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr.57/2009 pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind
venitul minim garantat - PLx 450/2009, a fost prezentat de doamna
Adriana Breazu, expert parlamentar, care a precizat că acesta are ca
obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.57/2009 pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim
garantat, prin care se urmăreşte

majorarea cu 15% a venitului minim

garantat şi asigurarea fondurilor necesare pentru plata ajutorului social
din bugetele locale, integral din sumele defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat.
Doamna Gabriela Mateescu, director în cadrul Ministerului Muncii,
Familiei şi Protecţiei Sociale, a precizat că ministerul susţine adoptarea
proiectului de lege în forma prezentată, întrucât nivelul prestaţiei este
prea scăzut pentru a oferi protecţie adecvată celor cu venituri reduse,
cuantumul venitului minim garantat reprezentând, în prezent, doar 18%
din salariul minim pentru anul 2009, comparativ cu 29% în 2004.
Atât doamna Irina Alexe, Secretar de Stat în cadrul Ministerului
Administraţiei şi Internelor, cât şi doamna Constanţa Buzatu, consilier în
cadrul Ministerului Finanţelor Publice, au menţionat că modul de susţinere
financiară a condus la o subfinanţare, deoarece sumele de la bugetul de
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stat acordate au fost consumate, iar bugetele locale au participat cu surse
proprii în proporţie redusă sau chiar deloc, ducând la neplata acestor
drepturi. În consecinţă, şi aceste ministere susţin adoptarea proiectului de
lege în forma prezentată.
Supus votului, proiectul de lege a fost aprobat cu unanimitate de
voturi.
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.1/2004 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie
pentru

Agricultură,

precum

şi

pentru

modificarea

şi

completarea

Ordonanţei Guvernului nr.48/2005 privind organizarea pieţei laptelui de
vacă - Plx 473/2009, a fost prezentată de domnul Cristinel Şonea, director
în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.
Domnia sa a precizat că obiectul de reglementare îl constituie
modificarea şi completarea Legii nr.1/2004, cu modificările şi completările
ulterioare, în sensul scoaterii dintre atribuţiile Agenţiei de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a controlului vânzărilor directe şi
livărilor către procesatori şi acordarea acestor atribuţii Agenţiei Naţionale
pentru

Ameliorare

şi

Reproducţie

în

Zootehnie

“Prof.

dr.

G.K.

Constantinescu”, (ANARZ), care preia, de asemenea, 103 posturi şi
fondurile aferente acestora de la APIA.
Totodată, domnia sa a făcut o prezentare a celor două instituţii,
APIA şi ANARZ, precum şi a reglementărilor comunitare din domeniu,
precizând că aplicarea măsurilor preconizate prin această iniţiativă
legislativă ar duce la prejudicii privind îndeplinirea obligaţiilor asumate de
România

la

intrarea

în

Uniunea

Europeană

în

ceea

ce

priveşte

administrarea şi gestionarea cotelor de lapte.
În urma finalizării dezbaterilor, s-a supus votului propunerea
legislativă, fiind acceptată cu unanimitate de voturi. Avizul favorabil va fi
transmis comisiei sesizate cu dezbaterea pe fond, respectiv Comisia
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice.
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Referitor la ultimul punct aflat pe ordinea de zi, domnul preşedinte
Victor Paul Dobre i-a informat pe membrii comisiei despre întâlnirea
reprezentanţilor comisiei noastre cu omologii din Parlamentul Italian,
respectiv doamna Alessandra Mussolini - preşedintele Comisiei pentru
copii şi adolescenţă din Parlamentul Republicii Italiene, domnul Silvano
Moffa - preşedintele Comisiei pentru muncă a Camerei Deputaţilor şi
domnul Pasquale Giuliano - preşedintele Comisiei pentru muncă şi
protecţie socială a Senatului.
Legat de această temă, doamna deputat Cristina Pocora a propus să
fie invitaţi la comisie reprezentanţii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia
Drepturilor Copilului. Ca teme de discuţie, doamna deputat a propus ca
doamna secretar general al ANPDC să facă o informare a stadiului
proiectului privind serviciile sociale, care trebuia depus la Parlament încă
din luna iunie, precum şi să prezinte câteva date legate de comunicarea
documentelor dintre România şi Italia în domeniul protecţiei copilului.
Supuse votului, propunerile au fost acceptate cu unanimitate de voturi.
Un alt subiect abordat s-a referit la vizita în România a unei delegaţii
maghiare. Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a precizat că în cadrul
colaborării bilaterale România-Ungaria, au avut loc şi în cursul legislaturii
trecute întâlniri oficiale, la Bucureşti şi Budapesta, pe diverse teme. În
perioada 27-29 octombrie 2009, o delegaţie a Parlamentului Republicii
Ungare va fi prezentă în România, iar membrii delegaţiei şi-au exprimat
dorinţa de a avea întâlniri cu membrii comisiei noastre şi cu membrii
Comisiei pentru muncă din Senatul României.
Domnia sa propune ca în şedinţa următoare a comisiei să se
stabilească membrii comisiei care vor participa la această întrevedere
bilaterală.
Din numărul total al membrilor comisiei (19), în zilele de 14 şi 15
octombrie 2009 a absentat doamna deputat Maria Eugenia Barna (grup
parlamentar PSD+PC) – delegaţie.
Au fost prezenţi următorii deputaţi: Victor Paul Dobre – preşedinte,
Ioan-Nelu Botiş şi Ioan Cindrea – vicepreşedinţi, Adrian Solomon şi Károly
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Kerekes – secretari, Claudia Boghicevici, Ioan Narcis Chisăliţă, Dorel
Covaci, Ioan Damian, Florian Daniel Geantă, Cornel Ghiţă, Titi Holban,
Cristina Ancuţa Pocora, Dan Mircea Popescu, Vasile Silviu Prigoană, Marian
Sârbu, Nini Săpunaru şi Iulian Vladu – membri.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Victor Paul Dobre

Adrian Solomon

Şef serviciu,
Consilier parlamentar Elena MESAROŞ

Întocmit,
Consultant parlamentar Lidia Ana VLĂDESCU
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