Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

PROCES VERBAL
al şedinţelor comisiei din zilele de 7 şi 8 noiembrie 2006

În ziua de 7 noiembrie 2006 la lucrările comisiei sunt prezenţi 17
deputaţi, lipsind d-l deputat Voicu Mihai Alexandru (grup parlamentar PNL
– ministru delegat) şi d-l deputat Mircea Coşea (grup parlamentar PNL delegaţie).
În locul d-lui deputat Gheorghe Barbu (grup parlamentar PD) –
ministru, participă d-l deputat Alexandru Mocanu, conform prevederilor
art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.
Sunt prezenţi următorii: Stelian Duţu - preşedinte, Ion Mînzînă vicepreşedinte, Marian Sârbu - vicepreşedinte, Pavel Todoran - secretar,
Karoly Kerekes - secretar, Ionela Pop Bruchental, Filonaş Chiş, Ioan
Cindrea, Alexandru Vladimir Mănăstireanu, Irinel Ioan Stativă, Iuliu Ioan
Furo, Valentin Adrian Iliescu, Dan Constantin Mocănescu-Coloros, Gabriela
Nedelcu, Adina Ioana Vălean, Gheorghe Adrian Miuţescu şi Alexandru
Mocanu.
Lucrările şedinţei sunt conduse de d-l deputat Stelian Duţu,
preşedintele comisiei.
Comisia aprobă, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi:
Avize
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.71/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2004 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură – P.L.X 758/2006
2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei
participant la acţiuni militare – P.L.X 786/2006
3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.47/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.293/2004 privind
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Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a
Penitenciarelor – P.L.X 792/2006
4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.56/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/2002 privind
egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi – P.L.X 794/2006
Fond
5. Proiect de Lege privind stabilirea cadrului general de informare şi
consultare a salariaţilor – P.L.X 729/2006
6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.130/1999
privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă –
P.L.X 763/2006
7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.48/2006
pentru modificarea Legii nr.217/2005 privind constituirea, organizarea şi
funcţionarea comitetului european de întreprindere – P.L.X 756/2006
8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.1 din Legea
nr.147 din 26 iulie 2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru
transportul intern - P.l.x 760/2006
9. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.49/2006
pentru modificarea şi completarea Legii nr.203/1999 privind permisele de
muncă P.L.X 762/2006
10. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.46/2006 pentru modificarea art.80 alin.(1) şi (2) din Legea nr.19/2000
privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale –
P.L.X 779/2006
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La dezbateri participă ca invitaţi:
D-l Cătălin Dănilă – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Solidarităţii
Sociale şi Familiei
D-na Daniela Andreescu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii,
Solidarităţii Sociale şi Familiei
D-na Maria Muga – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Solidarităţii
Sociale şi Familiei
D-l Mihai Şeitan – Preşedintele Casei Naţionale de Pensii şi alte Drepturi
de Asigurări Sociale
D-l Serghei Mesaroş – director, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi
Familiei
D-na Georgeta Bratu – director, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi
Familiei
D-na Luminiţa Corneci – director, Inspecţia Muncii
D-na Doina Lica – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice
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9. D-l g-ral de brigadă Tudor Munteanu – şef departament, Ministerul
Apărării Naţionale
10. D-l mr Florin Vasile – consilier juridic, Ministerul Apărării Naţionale.
Proiectul de Lege privind stabilirea cadrului general de informare şi
consultare a salariaţilor a fost dezbătut în prezenţa reprezentanţilor
Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.
D-l Secretar de Stat, Cătălin Dănilă, a arătat că proiectul de lege are ca
obiect de reglementare definirea noţiunilor de informare şi consultare,
părţile implicate în procesul de informare şi consultare, precum şi
conţinutul şi procedurile aferente. De asemenea, sunt prevăzute măsuri
pentru protecţia reprezentanţilor salariaţilor şi asigurarea drepturilor
părţilor în cadrul procedurilor de informare şi consultare.
Proiectul de lege transpune în legislaţia naţională Directiva
Parlamentului European şi a Consiliului 2002/14/CE de stabilire a unui
cadru general de informare şi consultare a salariaţilor din Comunitatea
Europeană.
În cursul dezbaterilor au fost formulate o serie de amendamente care
sunt de natură a asigura corespondenţa cu terminologia existentă în legislaţia
noastră, cum ar fi introducerea noţiunii de „angajaţi” în loc de „salariaţi”
întrucât este acoperitoare pentru orice participant la procesul de muncă, fie în
baza unui contract de muncă, fie în baza unui raport de muncă.
Amendamentul a fost acceptat cu unanimitate de voturi şi se va insera
în tot cuprinsul legii.
La articolul 3, domnul director Serghei Mesaroş a solicitat
reformularea definiţiei „întreprinderii” de la lit.a) pentru claritatea textului,
amendamentul fiind preluat de domnii deputaţi şi acceptat cu unanimitate de
voturi. Textul lit.g) referitor la definirea „acordului colectiv” a fost eliminat,
la propunerea domnilor deputaţi Marian Sârbu, Ioan Cindrea, Valentin
Iliescu şi Stelian Duţu, întrucât definiţia se regăseşte în Legea nr.188/1999
privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi
compeltările ulterioare.
La articolul 5 alin.(3) domnii deputaţi Marian Sârbu şi Stelian Duţu au
formulat un amendament în sensul clarificării modului în care are loc
consultarea. Amendamentul a fost acceptat cu unanimitate de voturi.
De asemenea, articolul 6 a fost amendat pentru a clarifica modalităţile
de consultare şi informare a angajaţilor, amendamentul fiind acceptat cu
unanimitate de voturi.
La propunerea domnului preşedinte Stelian Duţu a fost amendat
articolul 14 în sensul stabilirii datei intrării în vigoare a legii la 1 ianuarie
2007.
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Per ansamblu, proiectul de lege a fost supus aprobării cu
amendamentele formulate, prezentate în raportul comisiei, propunere
adoptată cu unanimitate de voturi.
Referitor la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în
muncă doamna Luminiţa Corneci, director în cadrul Inspecţiei Muncii a
arătat că s-a solicitat o astfel de modificare în sensul clarificării situaţiei
angajatorilor care au înfiinţat sedii secundare şi care depun actele necesare
completării şi verificării înscrierilor efectuate în carnetele de muncă la
inspectoratul teritorial de muncă unde îşi desfăşoară activitatea sediul
secundar. Acest lucru este absolut necesar pentru a veni în sprijinul
acţiunilor întreprinse de către Inspecţia Muncii pentru combaterea muncii
fără forme legale şi pentru o verificare operativă a aspectelor constatate pe
teren cu datele existente la inspectoratul teritorial de muncă.
În urma dezbaterilor, proiectul de Lege a fost aprobat cu unanimitate
de voturi, în forma prezentată de Senat.
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.48/2006 pentru modificarea Legii nr.217/2005 privind constituirea,
organizarea şi funcţionarea comitetului european de întreprindere a fost
prezentat de către domnul Secretar de Stat Cătălin Dănilă care a arătat că
adoptarea acestor modificări este necesară pentru remedierea unor aspecte
referitoare la definiţii, precum şi extinderea câmpului de aplicare a legii
române şi la companiile controlate din România care au conducerea centrală
în afara teritoriului ţării noastre.
În urma dezbaterilor, proiectul de Lege a fost aprobat cu unanimitate
de voturi, amendamentele fiind prezentate în raportul comisiei.
Propunerea legislativă înscrisă la punctul 8 pe ordinea de zi, având ca
obiect de reglementare modificarea articolului 1 din Legea nr.147/2000
privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, în sensul
sporirii facilităţilor de care beneficiază în prezent pensionarii la transportul
intern pe calea ferată, auto sau naval a fost respinsă, înregistrându-se 9 voturi
pentru, 5 voturi împotrivă şi o abţinere.
Doamna director Georgeta Bratu a arătat că alocaţiile bugetare
aprobate anual pentru facilităţile de călătorie sunt insuficiente, situându-se
sub nivelul deconturilor întocmite de transportatori (cca. 50% din necesarul
anual). Din acest motiv, transportatorii înregistrează o lipsă anuală de
lichidităţi, fapt ce are un impact negativ asupra activităţii lor şi a situaţiei
economice.
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Celelalte proiecte de legi şi propuneri legislative aflate pe ordinea de
zi au fost amânate pentru şedinţa următoare.
În ziua de 8 noiembrie 2006 la lucrările comisiei sunt prezenţi 17
deputaţi, lipsind d-l deputat Voicu Mihai Alexandru (grup parlamentar PNL
– ministru delegat) şi d-l deputat Mircea Coşea (grup parlamentar PNL delegaţie).
În locul d-lui deputat Gheorghe Barbu (grup parlamentar PD) –
ministru, participă d-l deputat Alexandru Mocanu, conform prevederilor
art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.
Sunt prezenţi următorii: Stelian Duţu - preşedinte, Ion Mînzînă vicepreşedinte, Marian Sârbu - vicepreşedinte, Pavel Todoran - secretar,
Karoly Kerekes - secretar, Ionela Pop Bruchental, Filonaş Chiş, Ioan
Cindrea, Alexandru Vladimir Mănăstireanu, Irinel Ioan Stativă, Iuliu Ioan
Furo, Valentin Adrian Iliescu, Dan Constantin Mocănescu-Coloros, Gabriela
Nedelcu, Adina Ioana Vălean, Gheorghe Adrian Miuţescu şi Alexandru
Mocanu.
Lucrările şedinţei sunt conduse de d-l deputat Stelian Duţu,
preşedintele comisiei.
Pe ordinea de zi se află înscrise proiectele de legi şi propunerile
legislative amânate din şedinţa anterioară.
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.46/2006 pentru modificarea art.80 alin.(1) şi (2) din Legea
nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări
sociale a fost dezbătut în prezenţa reprezentanţilor Ministerului Muncii,
Solidarităţii Sociale şi Familiei.
Domnul Mihai Şeitan, Preşedintele Casei Naţionale de Pensii şi Alte
Drepturi de Asigurări Sociale, a arătat că modificarea articolului 80 din
Legea nr.19/2000 s-a efectuat astfel încât valoarea punctului de pensie
stabilită la începutul anului prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat să
poată fi majorată în cursul anului prin legile de rectificare a bugetului
asigurărilor sociale de stat, acest lucru fiind necesar pentru a asigura o
eşalonare judicioasă a creşterii valorii punctului de pensie conform
programului de guvernare.
În urma dezbaterilor, proiectul de Lege a fost adoptat cu unanimitate
de voturi, în forma prezentată.
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Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.49/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.203/1999 privind
permisele de muncă a fost prezentat de doamna Secretar de Stat Daniela
Andreescu. Domnia sa a arătat că s-a solicitat modificarea Legii nr.203/1999
în sensul măririi perioadei de detaşare, cu până la 3 ani, a cetăţenilor străini
la angajatori persoane juridice cu sediul în România, sau la sucursale, filiale
sau reprezentanţe din România ale societăţilor comerciale cu sediul în
străinătate.
De asemenea, se are în vedere armonizarea legislaţiei care
reglementează accesul şi încadrarea în muncă a străinilor pe teritoriul
României cu politica Guvernului de a stimula dezvoltarea mediului de
afaceri din ţara noastră, precum şi cu recomandările Comisiei Europene de
reglementare a statutului lucrătorilor detaşaţi pe teritoriul României de
angajatori stabiliţi într-unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau
într-unul dintre statele semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic
European.
În urma dezbaterilor proiectul de Lege a fost adoptat cu unanimitate de
voturi, în forma prezentată.
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.71/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2004
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură a fost avizat favorabil, cu unanimitate de
voturi, în forma prezentată.
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei
participant la acţiuni militare a fost dezbătut în prezenţa reprezentanţilor
Ministerului Apărării Naţionale: d-l general de brigadă Tudor Munteanu –
şeful Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul şi d-l maior Florin
Vasile, consilier juridic.
Proiectul de lege a fost avizat favorabil, cu unanimitate de voturi, în
forma prezentată.
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.47/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.293/2004
privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a
Penitenciarelor a fost avizat favorabil, cu unanimitate de voturi, în forma
prezentată.
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Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.56/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/2002
privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi a fost avizat favorabil, cu
unanimitate de voturi, în forma prezentată.

Preşedinte,
Stelian DUŢU

Secretar,
Karoly KEREKES
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