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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR
Comisia pentru muncă şi protecţie socială Nr. 27/137/30.05.2002

R A P O R T
asupra proiectului de Lege privind ratificarea Acordului între România şi Regatul Spaniei pentru reglementarea şi organizarea

forţei de muncă între cele două state, semnat la Madrid la 23 ianuarie 2002

În conformitate cu prevederile art.89 şi 107 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată
pentru dezbatere pe fond cu proiectul de Lege privind ratificarea Acordului între România şi Regatul Spaniei pentru reglementarea şi organizarea
forţei de muncă între cele două state, semnat la Madrid la 23 ianuarie 2002, trimis comisiei cu adresa nr. 219 din 25 aprilie 2002.

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizele primite de la Consiliul Legislativ şi de la următoarele comisii:
1. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi;
2. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale.

Comisia a fost investită cu dezbaterea şi avizarea proiectului de lege mai sus menţionat în procedură  simplă.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor art. 72 din Constituţia României.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea Acordului între România şi Regatul Spaniei pentru reglementarea şi organizarea
circulaţiei forţei de muncă între cele două state, semnat la Madrid la 23 ianuarie 2002.

Comisia propune plenului aprobarea proiectului de lege întrucât Acordul supus ratificării face parte din categoria înţelegerilor internaţionale
care, potrivit art.4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea şi ratificarea tratatelor, după semnare se supun Parlamentului spre ratificare prin Lege.

La dezbaterea acestui proiect de lege au participat ca invitaţi din partea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale: d-l Laurenţiu Ungureanu -
director general, d-na Camelia Măgheruşan � director al Direcţiei relaţii internaţionale şi d-na Cristina Stroe � expert.

La lucrările comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi, din totalul de 21 membri ai comisiei.



2

În urma dezbaterii proiectului de lege în şedinţa din data de 28.05.2002, Comisia propune adoptarea acestuia cu următoarele modificări:

Nr.
crt. Text iniţial Text propus de comisie

(autorul amendamentului)
Motivarea

propunerii amendamentelor
0 1 2 3

1 Titlul Legii
Lege privind ratificarea Acordului între
România şi Regatul Spaniei pentru
reglementarea şi organizarea forţei de muncă
între cele două state, semnat la Madrid la 23
ianuarie 2002.

Se propune reformularea titlului după cum urmează:

�Lege privind ratificarea Acordului între România
şi Regatul Spaniei pentru reglementarea şi
organizarea circulaţiei forţei de muncă între cele
două state, semnat la Madrid la 23 ianuarie 2002.�

Autor: deputat Dumitru Buzatu

Pentru corectarea unei erori
materiale şi înscrierea titlului Legii
conform Acordului.

2 Articol unic. � Se ratifică Acordul între
România şi Regatul Spaniei pentru
reglementarea şi organizarea forţei de muncă
între cele două state, semnat la Madrid la 23
ianuarie 2002.

Se propune reformularea textului după cum
urmează:
 �Articol unic. � Se ratifică Acordul între România
şi Regatul Spaniei pentru reglementarea şi
organizarea circulaţiei forţei de muncă între cele
două state, semnat la Madrid la 23 ianuarie 2002.�

Pentru corectarea unei erori
materiale şi înscrierea textului
conform Acordului.

Comisia a propus aprobarea proiectului cu 16 voturi pentru  şi 1 abţinere.

PREŞEDINTE, SECRETAR,
Smaranda DOBRESCU                              Ion MÎNZÎNĂ

Întocmit,
Consilier Elena ANGHEL
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