Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ

PROCES VERBAL
al şedinţei comisiei din zilele de 9 şi 10 septembrie 2008

În zilele de 9 şi 10 septembrie 2008 la lucrările comisiei au fost
prezenţi 18 deputaţi, lipsind domnul deputat Mihai Alexandru Voicu (grup
parlamentar PNL) – ministru delegat.
Au fost prezenţi următorii deputaţi: Gheorghe Barbu – preşedinte,
Ion Mînzînă şi Marian Sârbu – vicepreşedinţi, Pavel Todoran şi Károly
Kerekes – secretari, Valentin Samuel Boşneac, Mihaela Adriana Vasil,
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 au fost conduse de domnul deputat Gheorghe
Barbu, preşedintele comisiei.
Comisia a aprobat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de
zi:
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul
bugetar - PLx 460/2008
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2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.43/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare
în domeniul bugetar - PLx 461/2008
3. Propunere legislativă de modificare si completare a Legii nr.571 privind
Codul fiscal -Plx 449/2008
4. Propunere legislativă pentru modificarea art.482 din Legea nr.95 din
14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sănătăţii - Plx 458/2008
5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.3 al Legii
61 din 22 septembrie 1993 privind alocaţia de stat pentru copii - Plx
69/2008
6. Propunere legislativă pentru modificarea legii nr.53 din 24/01/2003
Codul Muncii - Plx 841/2007
7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.91/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din
domeniul protecţiei sociale - PLx 762/2007
8. Propunere legislativă privind modificarea Decretului-lege nr.118 din 30
martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate
din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie
1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în
prizonieri - Plx 317/2008
9. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei nr.105 din 30
august 1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate
de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6
septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice - Plx
319/2008
10. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.309 din 22 mai 2002
privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au
efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii
în perioada 1950-1961 - Plx 326/2008.
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La dezbateri au participat ca invitaţi:


d-na Denisa Pătraşcu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi
Egalităţii de Şanse



d-na Gabriela Mateescu – şef serviciu, Ministerul Muncii, Familiei şi
Egalităţii de Şanse



d-na Cecilia Sebe - şef serviciu, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii
de Şanse



d-na Mariana Câmpeanu, preşedintele Casei Naţionale de Pensii şi Alte
Drepturi de Asigurări Sociale



d-l deputat Adrian Moisoiu – iniţiator.
Dezbaterile au început cu discuţii asupra proiectului de Lege pentru

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.37/2008 privind
reglementarea

unor

măsuri

financiare

în

domeniul

bugetar

-

PLx

460/2008. Proiectul a fost prezentat de către d-l Decebal Stănescu, expert
parlamentar.
Domnul preşedinte Gheorghe Barbu a precizat că au fost sesizate cu
dezbaterea acestui proiect de lege, în vederea avizării, Comisia pentru
muncă, familie şi protecţie socială a Senatului şi Comisia pentru muncă şi
protecţie socială a Camerei Deputaţilor.
În cursul discuţiilor a fost adus un amendament de către domnul
preşedinte Gheorghe Barbu, prin care se propune eliminarea art.24,
acceptat de comisii în unanimitate, iar în urma finalizării dezbaterilor,
membrii comisiilor au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
favorabilă a proiectului de lege cu acest amendament, redat în avizul
comun al celor două comisii.
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.43/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri
financiare în domeniul bugetar - PLx 461/2008, a fost prezentat de către
d-l Decebal Stănescu, expert parlamentar.
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De asemenea, acest proiect de lege a fost trimis Comisiei pentru
muncă, familie şi protecţie socială a Senatului şi Comisiei pentru muncă şi
protecţie socială a Camerei Deputaţilor în vederea elaborării unui aviz
comun.
În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii au
hotărât, în unanimitate, acordarea unui aviz favorabil.
Propunerea legislativă de modificare si completare a Legii nr.571
privind Codul fiscal - Plx 449/2008, a fost prezentată de către d-na Lidia
Vlădescu, consultant parlamentar.
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu
majoritate

de

voturi

(7

abţineri),

avizarea

negativă

a

propunerii

legislative.
Propunerea legislativă pentru modificarea art.482 din Legea nr.95
din 14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sănătăţii - Plx 458/2008,
a fost prezentată de către d-na Lidia Vlădescu, consultant parlamentar.
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu
majoritate de voturi (6 abţineri), avizarea favorabilă a propunerii
legislative.
Dezbaterile au continuat cu discuţii asupra cererii de reexaminare a
Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2007
pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul
protecţiei sociale - PLx 762/2007, cerere formulată de Preşedintele
României.
Doamna Mariana Câmpeanu, preşedintele CNPAS, a prezentat
motivele reexaminării formulate de Preşedintele României, precum şi
argumente pentru care s-ar impune respingerea cererii şi aprobarea
proiectului în forma adoptată de Parlament.
Domnul preşedinte Gheorghe Barbu propune amânarea dezbaterilor
pentru a se găsi o soluţie alternativă în ceea ce priveşte limita procentului
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care se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat referitor la
cheltuielile privind organizarea şi funcţionarea sistemului public de pensii.
Propunerea de amânare a fost acceptată cu unanimitate de voturi.
Domnul preşedinte Gheorghe Barbu propune amânarea dezbaterilor
asupra celor trei propuneri legislative iniţiate de către domnul deputat
Adrian Moisoiu, până săptămâna viitoare, pentru ca iniţiatorul să se
consulte cu Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse în vederea
găsirii unei soluţii care să înlocuiască propunerea de majorare a
indemnizaţiilor cu un procent din salariul mediu brut pe economie cu o
sumă în cuantum fix.
Propunerea de amânare este acceptată cu unanimitate de voturi.
Astfel, propunerea legislativă privind modificarea Decretului-lege
nr.118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor
persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6
martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în
prizonieri - Plx 317/2008, propunerea legislativă pentru modificarea
Ordonanţei nr.105 din 30 august 1999 privind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu
începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
- Plx 319/2008 şi propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.309
din 22 mai 2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi
persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a
Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 - Plx 326/2008 sunt amânate
pentru şedinţa comisiei din perioada 15-19 septembrie 2008.
Dezbaterea asupra celorlalte proiecte aflate pe ordinea de zi a fost
amânată pentru săptămâna viitoare.
Preşedinte,

Secretar,

Gheorghe Barbu

Kerekes Karoly

Şef-serviciu
Consilier Elena Mesaroş

Întocmit,
Expert Decebal Stănescu
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