Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din 24 iunie 2008

În ziua de 24 iunie 2008, Comisia pentru muncă şi protecţie socială
şi-a desfăşurat lucrările între orele 900 – 1000, având următoarea ordine
de zi:
1.

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2008
privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului
din învăţământ - PLx 263/2008

2.

Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 220/2007 privind
creşterile

salariale

ce

se

vor

acorda

personalului

didactic

din

învăţământ, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul
personalului didactic - PLx 185/2008
3.

Propunere

legislativă

pentru

modificarea

şi

completarea

Legii

nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale PLx 101/2007
4.

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 309/2002 privind
recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat
stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în
perioada 1950 – 1961 - Plx 191/2008

5.

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Decretului Lege nr. 118/1990 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 192/2008
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6.

Propunere legislativă pentru modificarea art.1 din Legea nr.44/1994
privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi
văduvelor de război - Plx 194/2008

7.

Propunere legislativă privind transparenţa câştigurilor obţinute de
angajaţii plătiţi din bani publici - Plx 237/2008

8.

Propunere legislativă pentru modificarea articolului 87 din Legea nr.
19/2000 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
- Plx 195/2008

9.

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.
19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări
sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140/1
aprilie 2000 - Plx 197/2008

10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.3 al Legii
61 din 22 septembrie 1993 privind alocaţia de stat pentru copii - Plx
69/2008
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Gheorghe
Barbu, preşedintele comisiei.
Proiectul

de

Lege

pentru

aprobarea

Ordonanţei

Guvernului

nr.15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008
personalului din învăţământ - PLx 263/2008 – a fost prezentat de către d-l
preşedinte Gheorghe Barbu.
Cu dezbaterea pe fond a acestui proiect au fost sesizate Comisia
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisia pentru muncă şi
protecţie socială.
În urma dezbaterilor din şedinţa din 18 iunie 2008, Comisia pentru
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a întocmit un raport preliminar, de
aprobare a Ordonanţei Guvernului nr.15/2008 cu amendamente. Aceste
amendamente au fost supuse votului în cadrul şedinţei Comisiei pentru
muncă şi protecţie socială şi au fost acceptate, cu unanimitate de voturi,
urmând să se întocmească raportul comun.
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Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.220/2007 privind
creşterile salariale ce se vor acorda personalului didactic din învăţământ,
salarizat potrivit Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic PLx 185/2008 a fost prezentat de către d-na Lidia Vlădescu, consultant
parlamentar.
Cu dezbaterea pe fond a acestui proiect au fost sesizate Comisia
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisia pentru muncă şi
protecţie socială.
În cursul discuţiilor s-a menţionat că proiectul nu a fost dezbătut în
cadrul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi s-a propus
amânarea

dezbaterilor

pentru

luna

septembrie.

Propunerea

a

fost

acceptată cu unanimitate de voturi.
Dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea
Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale Plx 101/2007 - a fost amânată pentru şedinţa comisiei din perioada
vacanţei parlamentare, respectiv 1-3 iulie 2008.
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 309/2002 privind
recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat
stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada
1950 – 1961 - Plx 191/2008 – a fost prezentată de către d-na Monica
Rallu Curta, expert parlamentar.
În urma finalizării dezbaterilor s-a propus respingerea iniţiativei
legislative. Cu unanimitate de voturi propunerea a fost acceptată, iar
motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei.
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Decretului Lege nr.118/1990 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 192/2008 - a fost prezentată de către d-na Monica Rallu Curta, expert
parlamentar.
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În urma finalizării dezbaterilor s-a propus respingerea iniţiativei
legislative. Cu unanimitate de voturi propunerea a fost acceptată, iar
motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei.
Propunerea

legislativă

pentru

modificarea

art.1

din

Legea

nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale
invalizilor şi văduvelor de război - Plx 194/2008 - a fost prezentată de
către d-na Monica Rallu Curta, expert parlamentar.
În urma finalizării dezbaterilor s-a propus respingerea iniţiativei
legislative. Cu unanimitate de voturi propunerea a fost acceptată, iar
motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei.
Propunerea legislativă privind transparenţa câştigurilor obţinute de
angajaţii plătiţi din bani publici - Plx 237/2008 - a fost prezentată de către
d-na Monica Rallu Curta, expert parlamentar.
În urma finalizării dezbaterilor s-a propus respingerea iniţiativei
legislative. Cu unanimitate de voturi propunerea a fost acceptată, iar
motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei.
Dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea articolului 87
din Legea nr.19/2000 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de
asigurări sociale - Plx 195/2008 - a fost amânată pentru şedinţa comisiei
din perioada vacanţei parlamentare, respectiv 1-3 iulie 2008.
Dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea
Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de
asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.140/1 aprilie 2000 - Plx 197/2008 - a fost amânată pentru şedinţa
comisiei din perioada vacanţei parlamentare, respectiv 1-3 iulie 2008.
Dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea
art.3 al Legii 61 din 22 septembrie 1993 privind alocaţia de stat pentru
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copii - Plx 69/2008 – a fost amânată pentru luna septembrie, la cererea
iniţiatorilor.
Din numărul total al membrilor comisiei (19), în ziua de 24 iunie
2008

au

absentat

domnul

deputat

Mihai

Alexandru

Voicu

(grup

parlamentar PNL) – ministru delegat şi domnul deputat Gheorghe Adrian
Miuţescu (grup parlamentar PNL) – delegaţie.
Au fost 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, Dan Constantin
Mocănescu-Coloros, Gabriela Nedelcu, Irinel Ioan Stativă.

Preşedinte,

Secretar,

Gheorghe Barbu

Kerekes Karoly

Întocmit,
Lidia Vlădescu, consultant
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