Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ

PROCES VERBAL
al şedinţelor comisiei din zilele de 11, 12 şi 13 martie 2008

În zilele de 11, 12 şi 13 martie 2008 la lucrările comisiei sunt
prezenţi 18 deputaţi, lipsind domnul deputat Mihai Alexandru Voicu (grup
parlamentar PNL) – ministru delegat.
Sunt 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.
Lucrările şedinţei din data de 11 martie 2008 sunt conduse de
domnul deputat Marian Sârbu, vicepreşedintele comisiei.
Comisia aprobă, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi:
1. Propunere legislativă pentru modificarea literei i) a alineatului (2) al
articolului 116 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru
accidente de muncă şi boli profesionale - Plx 29/2008 (fond)
2. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.116 din Legea
nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli
profesionale, cu modificările şi completările ulterioare - Plx 30/2008
(fond)
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3. Proiect

de

Lege

pentru

abrogarea

alin.(2)

al

art.5

din

Legea

nr.118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit - PLx 776/2007
(fond)
4. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.132 pe 1999 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de formare
Profesională a Adulţilor, republicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, Nr.68 din 27 ianuarie 2004, cu modificările şi completările
ulterioare - Plx 20/2008 (fond)
5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.140/2007

pentru

modificarea

anexelor

nr.1

şi

2

la

Legea

nr.495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului
din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la
misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti
din străinătate - PLx 58/2008 (fond).
La dezbateri participă ca invitaţi:


d-na deputat Lia Ardelean – iniţiator.



d-l Gheorghe Popa – consilier, Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi
de Asigurări Sociale.
Propunerea legislativă pentru modificarea literei i) a alineatului (2)

al articolului 116 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru
accidente de muncă şi boli profesionale - Plx 29/2008 şi propunerea
legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.116 din Legea nr.346/2002
privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu
modificările şi completările ulterioare - Plx 30/2008 sunt prezentate de
către doamna Sorina Szabo, expert în cadrul comisiei.
Domnia sa precizează că ambele propuneri legislative au acelaşi
obiect de reglementare, respectiv modificarea lit.i) a alin.(2) al art.116 din
Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli
profesionale, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul extinderii
protecţiei sociale a salariaţilor împotriva diminuării sau pierderii capacităţii
de muncă şi decesului acestora ca urmare a accidentelor de muncă şi a
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bolilor profesionale, prin includerea în sfera de aplicare a acestei legi şi a
bolilor legate de profesie.
Doamna deputat Lia Ardelean, în calitate de iniţiator al propunerii
legislative având nr.Plx 29/2008, susţine că modificarea lit.i) a alin.(2) al
art.116 din Legea nr.346/2002 este necesară pentru corelarea dispoziţiilor
Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli
profesionale cu cele ale Legii nr.418/2004 privind statutul profesional
specific al medicului de medicină a muncii, astfel cum a fost modificată şi
completată prin Legea nr.48/2007.
Având în vedere cele expuse, domnul vicepreşedinte Marian Sârbu
propune supune la vot propunerea legislativă cu nr.Plx 29/2008. Aceasta
este aprobată cu 14 voturi pentru şi 4 abţineri.
De asemenea, domnia sa propune respingerea iniţiativei legislative
cu nr.Plx 30/2008 pentru evitarea paralelismului legislativ, având în
vedere acceptarea primei propuneri legislative, cu acelaşi obiect de
reglementare. Propunerea de respingere este acceptată cu unanimitate de
voturi.
Celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi sunt amânate pentru
şedinţa următoare a comisiei.
Lucrările comisiei din data de 12 martie 2008 sunt conduse de
domnul deputat Marian Sârbu, vicepreşedintele comisiei.
Pe ordinea de zi de află proiectele amânate în şedinţa anterioară.
La dezbateri participă ca invitaţi:


d-l Andras Demeter Istvan – Secretar de Stat, Ministerul Culturii şi
Cultelor



d-na Filofteia Dumitrescu – consilier, Ministerul Culturii şi Cultelor



d-l Eugen Blaga – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de
Şanse



d-na Liliana Voicu – director general, Consiliul Naţional de Formare
Profesională a Adulţilor



d-l Daniel Gosea – director general, Ministerul Afacerilor Externe.â
3/6



d-na Elena Şerbănescu - consilier diplomatic, Ministerul Afacerilor
Externe.
Proiectul de Lege pentru abrogarea alin.(2) al art.5 din Legea

nr.118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit - PLx 776/2007 este
prezentat de către doamna Monica Rallu Curta, expert în cadrul comisiei.
Domnia sa precizează că asupra proiectului de lege a fost întocmit un
raport, asupra căruia trebuie să se pronunţe membrii comisiei, conform
hotărârii din şedinţa anterioară.
Domnul

Andras

Demeter

Istvan, Secretar

de

Stat

în

cadrul

Ministerului Culturii şi Cultelor apreciază că iniţiativa de a introduce
criteriile din norme în cuprinsul legii este salutară ca principiu, însă nu
este poziţia oficială a ministerului.
Întrucât din partea Ministerului Economiei şi Finanţelor nu participă
nimeni, domnul vicepreşedinte Marian Sârbu propune amânarea finalizării
dezbaterilor cu o săptămână, timp în care să se solicite un punct de
vedere oficial al Ministerului Culturii şi Cultelor, dar şi al Ministerului
Economiei şi Finanţelor.
Propunerea de amânare este acceptată cu unanimitate de voturi.
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.132 pe 1999
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de
formare Profesională a Adulţilor, republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, Nr.68 din 27 ianuarie 2004, cu modificările şi
completările ulterioare - Plx 20/2008 a fost prezentată de către doamna
Adriana Breazu, expert în cadrul comisiei. Domnia sa precizează că
obiectul de reglementare îl constituie modificarea şi completarea Legii
nr.132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului
Naţional

de

Formare

Profesională

a

Adulţilor,

cu

modificările

şi

completările ulterioare, în sensul instituirii în cadrul acestei instituţii a unui
dialog permanent între furnizorii de educaţie şi patronate.
Domnul deputat Dan Mocănescu apreciază că motivele care au dus
la apariţia acestei propuneri legislative sunt descrise mult mai bine în
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expunerea de motive, iar iniţiatorii au considerat necesar a atribui unei
instituţii cu experienţă în domeniul pregătirii profesionale competenţa
legală de a organiza dialogul permanent dintre furnizorii de educaţie şi
patronatele din ţara noastră.
De asemenea, domnia sa menţionează că se propune completarea
Legii nr.132/1999 cu prevederi suficiente şi necesare înfiinţării unui
departament responsabil pentru aceste atribuţii elementare.
Domnul vicepreşedinte Marian Sârbu doreşte să afle dacă există un
punct de vedere al Guvernului şi care este acesta.
Domnul Eugen Blaga, director în cadrul Ministerului Muncii, Familiei
şi Egalităţii de Şanse, susţine propunerea legislativă şi menţionează că
există în lucru un proiect de act normativ care are în vedere corelarea
prevederilor Legii nr.132/1999 şi a Ordonanţei Guvernului nr.129/2000
privind formarea profesională a adulţilor, proiect care se află în circuitul de
avizare.
Având în vederea aceste aspecte, domnia sa consideră că cele două
proiecte de acte normative trebuie corelate pentru a realiza coerenţa
sistemului de formare profesională a adulţilor în România şi propune
amânarea dezbaterilor.
Domnul deputat Dan Mocănescu este de acord cu amânarea.
Domnul vicepreşedinte Marian Sârbu supune votului amânarea
dezbaterilor. Propunerea de amânare este acceptată cu unanimitate de
voturi.
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.140/2007 pentru modificarea anexelor nr.1 şi 2 la Legea
nr.495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din
administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile
diplomatice,

oficiile

consulare

şi institutele culturale româneşti din

străinătate - PLx 58/2008 este prezentat de către doamna Adriana Breazu,
expert

în

cadrul

comisiei.

Domnia

sa

precizează

că

obiectul

de

reglementare îl constituie modificarea titlului anexelor nr.1 şi 2 la Legea
nr.495/2004, în sensul introducerii valorii de referinţă sectorială.
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Domnul Daniel Gosea, director general în cadrul Ministerului
Afacerilor Externe, precizează că este necesară această intervenţie pentru
a evita imposibilitatea calculării şi, pe cale de consecinţă, a plăţii salariilor
personalului încadrat în centrala Ministerului Afacerilor Externe pe funcţii
diplomatice şi consulare şi pe funcţiile specifice de execuţie, fapt ce
contravine principiilor care guvernează materia relaţiilor de muncă.
Având în vedere cele expuse, domnul vicepreşedinte Marian Sârbu
propune aprobarea ordonanţei de urgenţă în forma prezentată de Senat.
Supusă votului, propunerea este acceptată cu unanimitate de voturi.
În ziua de 13 martie 2008, lucrările Comisiei pentru muncă şi
protecţie socială s-au desfăşurat între orele 9.30 – 12.00, având pe
ordinea de zi studiu individual asupra proiectelor de acte normative aflate
pe agenda de lucru a comisiei din săptămâna 17 - 20 martie 2008.

Preşedinte,

Secretar,

Gheorghe Barbu

Kerekes Karoly

Întocmit,
Lidia Vlădescu, consultant
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