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Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

SINTEZA
                      lucrărilor Comisiei din zilele de 10 şi 11 decembrie 2002

În ziua de 10 decembrie 2002 Comisia şi-a desfăşurat lucrările între orele
14 - 17, având următoarea ordine de zi:

FOND
1. Propunere legislativă privind reglementarea relaţiilor de muncă (Codul

muncii) � P.L. nr.369/2001
AVIZARE

2. Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de inginer � P.L.
nr.106/2002

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.132/2002 pentru punerea în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.95/2002 privind industria de apărare - P.L. nr.615/2002

Lucrările şedinţei au fost conduse de doamna deputat Smaranda
Dobrescu, preşedintele comisiei.

Propunerea legislativă înscrisă la pct.1 pe ordinea de zi a fost prezentată
de dna preşedinte Smaranda Dobrescu. Domnia sa a propus comisiei respingerea
propunerii întrucât aceasta a devenit inutilă în urma adoptării proiectului noului
Cod al muncii, elaborat de către Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, prin
asumarea răspunderii în condiţiile art.113 din Constituţia României. De altfel,
propunerea conţine şi o serie de dispoziţii care nu sunt corelate cu legislaţia
specială privind contractele colective de muncă, soluţionarea conflictelor de
muncă, căile de atac ş.a.

În urma votului, propunerea a fost respinsă înregistrându-se 10 voturi
pentru şi 4 abţineri.

Propunerea legislativă privind exercitarea profesiei de inginer a fost
dezbătută, dl deputat Dumitru Buzatu apreciind că aceasta conţine o serie de
dispoziţii ce contravin atât Constituţiei României cât şi altor acte normative.
Astfel, s-a apreciat caracterul restrictiv al iniţiativei ce obligă persoanele cu
profesia de inginer să se afilieze unor asociaţii profesionale. Domnia sa
consideră că reglementarea profesiei de inginer nu se face printr-o prevedere
legislativă întrucât dreptul de a purta titlul de inginer este conferit prin diploma
obţinută după finalizarea studiilor şi susţinerea licenţei. De asemenea,
propunerea conţine unele sancţiuni contrare dispoziţiilor care se regăsesc în noul
Cod al muncii.
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Din considerentele de mai sus, dl deputat Dumitru Buzatu propune
avizarea negativă.

În urma votului s-au înregistrat 16 voturi pentru avizare negativă şi 2
abţineri.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.132/2002 pentru punerea în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.95/2002 privind industria de apărare a fost dezbătut şi s-a hotărât avizarea
favorabilă în forma prezentată de Senat cu recomandarea ca la elaborarea
raportului Comisiile învestite pe fond, respectiv Comisia pentru apărare, ordine
publică şi siguranţă naţională şi Comisia pentru industrii şi servicii să aibă în
vedere necesitatea punerii de acord a prevederilor ordonanţei cu noile prevederi
ale Codului muncii.

Avizarea favorabila a fost votată în unanimitate.
Din numărul total al membrilor comisiei (20) a absentat domnul Marian

Sârbu � ministrul muncii şi solidarităţii sociale şi dl deputat Virgil Popa, grup
parlamentar PSD � delegaţie.

În data de 11 decembrie 2002 membrii Comisiei au studiat individual
proiectul de Lege privind noul Cod al muncii, analizând dispoziţiile acestuia în
perspectiva legiferărilor ulterioare referitoare la acest domeniu.

PREŞEDINTE, SECRETAR,
Smaranda Dobrescu Pavel Todoran
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