Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din 19-21 februarie 2019

În data de 19 februarie 2019, lucrările comisiei au fost conduse de
domnul vicepreședinte Silviu Vexler. La începutul şedinţei, domnia sa a
supus votului ordinea de zi propusă. Cu unanimitate de voturi, membrii
comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:
1.
Proiectul Legii arhivelor PL-x 31/11.02.2019
2.
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor
acte normative în domeniul educaţiei Pl-x 720/26.11.2018
3.
Propunere legislativă privind facilitarea încheierii contractelor
de donaţie între operatorii economici şi instituţiile sociale Pl-x
25/06.02.2019
4.
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului
nr.20/1992 privind activitatea de metrologie PL-x 32/11.02.2019
5.
Proiect de Lege pentru înfiinţarea Agenţiei pentru Calitatea şi
Marketingul Produselor Agroalimentare PL-x 34/11.02.2019.
La dezbateri au participat ca invitaţi:
Dl Nicea Mergeani – Secretar de Stat, Ministerul Muncii şi
Justiţiei Sociale
- Dl Cristian Aniţa – director, Arhivele Naţionale
- D-na Issabela Dumitrescu – consilier juridic, Arhivele Naţionale
- Dna Manuela Mândroviceanu – consilier, Ministerul Muncii şi
Justuţiei Sociale
- Dl Ivan Gheorghe – consilier, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
- Dl Dumitru Dinu – director general adjunct, Biroul Român de
Metrologie Legală
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Dna Savu Raluca – director economic adjunct, Biroul Român de
Metrologie Legală
Dna Bota Lucica Ileana – consilier juridic superior, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Proiectul Legii arhivelor a fost prezentat de către domnul Cristian
Aniţa, director în cadrul Arhivelor Naţionale. Domnia sa a arătat că
proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unui nou cadru
legal privind regimul arhivelor din România, urmând a fi abrogată Legea
Arhivelor Naţionale nr.16/1996, republicată.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate
de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte
normative în domeniul educaţiei vizează modificarea şi completarea Legii
educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi a Legii nr.263/2007 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor. Intervenţiile legislative se
referă la: finanţarea complementară, cupoane pentru educaţia timpurie,
formarea iniţială a cadrelor didactice pentru educaţia timpurie şi
învăţământul primar prin includerea unui modul special pentru însuşirea
competenţelor de predare în regim simultan, scăderea efectivului de
copii/elevi într-o grupă/clasă în învăţământul preuniversitar, introducerea
bacalaureatului diferenţiat în învăţământul românesc precum şi extinderea
învăţământului dual şi la universităţi
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de
voturi pentru, un vot împotrivă şi două abţineri, avizarea favorabilă a
propunerii legislative.
Referitor la propunerea legislativă privind facilitarea încheierii
contractelor de donaţie între operatorii economici şi instituţiile sociale Pl-x
25/06.02.2019, domnul Secretar de Stat Nicea Mergeani a arătat că
Guvernul nu susţine adoptarea, întrucât iniţiativa legislastivă contravine
prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi
completările ulterioare şi ale Legii nr.197/2012 privind asigurarea calităţii
în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de
voturi pentru şi un vot împotrivă, avizarea negativă a propunerii
legislative.
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului
nr.20/1992 privind activitatea de metrologie PL-x 32/11.02.2019 a fost
dezbătut în prezenţa reprezentanţilor Biroul Român de Metrologie Legală.
În cursul dezbaterilor au fost formulate amendamente care se
regesesc în anexa la avizul comisiei.
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate
de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege cu amendamente
admise.
Proiect de Lege pentru înfiinţarea Agenţiei pentru Calitatea şi
Marketingul Produselor Agroalimentare PL-x 34/11.02.2019 a fost
dezbătut şi avizat negativ, ţinând seama de puntul de vedere negativ al
Guvernului.
În zilele de 20 și 21 februarie 2019, Comisia pentru muncă şi
protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu
individual, fiind distribuite membrilor comisiei materiale documentare
asupra proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei din săptămâna
următoare.
La lucrările Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din ziua de 19
februarie 2019, din totalul de 22 de membri ai Comisiei, şi-au înregistrat
prezenţa 19 deputaţi.
Au absentat de la lucrări următorii deputaţi: Adrian Solomon –(grup
parlamentar PSD) delegaţie, Éva-Andrea Csép - (grup parlamentar
UDMR), delegaţie şi Calista Mara-Daniela (grup parlamentar PNL).
Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Mihăiţă
Găină, Dumitru Oprea şi Silviu Vexler – vicepreşedinţi, Violeta Răduţ –
secretar, Vasile Axinte, Adrian-Octavian Dohotaru, Petre Florin Manole,
Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Anişoara Radu, Claudiu-Vasile
Răcuci, Cristian-George Sefer, Cristian-Gabriel Seidler, Irinel-Ioan Stativă,
Eliza-Mădălina Ştefănescu, Lia Olguţa Vasilescu, Dan Vîlceanu, ConstantinCătălin Zamfira.
La lucrările Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din ziua de 20
februarie 2019, din totalul de 22 de membri ai Comisiei, şi-au înregistrat
prezenţa 18 deputaţi.
Au absentat de la lucrări următorii deputaţi: Adrian Solomon –(grup
parlamentar PSD) delegaţie, Éva-Andrea Csép - (grup parlamentar
UDMR), delegaţie, Calista Mara-Daniela (grup parlamentar PNL) şi
Cristian-Gabriel Seidler (grup parlamentar USR).
Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Mihăiţă
Găină, Dumitru Oprea şi Silviu Vexler – vicepreşedinţi, Violeta Răduţ –
secretar, Vasile Axinte, Adrian-Octavian Dohotaru, Petre Florin Manole,
Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Anişoara Radu, Claudiu-Vasile
Răcuci, Cristian-George Sefer, Irinel-Ioan Stativă, Eliza-Mădălina
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La lucrările Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din ziua de 21
februarie 2019, din totalul de 22 de membri ai Comisiei, şi-au înregistrat
prezenţa 19 deputaţi.
Au absentat de la lucrări următorii deputaţi: Adrian Solomon –(grup
parlamentar PSD), Calista Mara-Daniela (grup parlamentar PNL) şi
Cristian-Gabriel Seidler (grup parlamentar USR).
Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Mihăiţă
Găină, Dumitru Oprea şi Silviu Vexler – vicepreşedinţi, Violeta Răduţ şi
Éva-Andrea Csép – secretari, Vasile Axinte, Adrian-Octavian Dohotaru,
Petre Florin Manole, Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Daniela Oteşanu, Anişoara
Radu, Claudiu-Vasile Răcuci, Cristian-George Sefer, Irinel-Ioan Stativă,
Eliza-Mădălina Ştefănescu, Lia Olguţa Vasilescu, Dan Vîlceanu, ConstantinCătălin Zamfira.

PREŞEDINTE,
Adrian Solomon

SECRETAR,
Violeta Răduţ

Întocmit,
Consilier parlamentar Sorina Szabo
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