Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

PROCES VERBAL
al şedinţelor comisiei din ziua de 22 noiembrie 2006

În ziua de 22 noiembrie 2006 la lucrările comisiei sunt prezenţi 16
deputaţi, lipsind: d-l deputat Voicu Mihai Alexandru (grup parlamentar
PNL) – ministru delegat, d-na deputat Adina Vălean (grup parlamentar PNL)
– delegaţie şi d-l deputat Karoly Kerekes (grup parlamentar UDMR) delegaţie.
În locul d-lui deputat Gheorghe Barbu (grup parlamentar PD) –
ministru, participă d-l deputat Alexandru Mocanu, conform prevederilor
art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.
În locul d-lui deputat Mircea Coşea (grup parlamentar PNL) –
delegaţie, participă d-l deputat Viorel Oancea, conform prevederilor art.51
alin.(6) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.
Sunt prezenţi următorii: Stelian Duţu - preşedinte, Ion Mînzînă vicepreşedinte, Marian Sârbu - vicepreşedinte, Pavel Todoran - secretar,
Ionela Pop Bruchental, Filonaş Chiş, Ioan Cindrea, Alexandru Vladimir
Mănăstireanu, Irinel Ioan Stativă, Iuliu Furo, Valentin Iliescu, Dan
Mocănescu, Gabriela Nedelcu, Adrian Miuţescu, Alexandru Mocanu şi
Viorel Oancea.
Lucrările şedinţei sunt conduse de d-l deputat Stelian Duţu,
preşedintele comisiei.
Comisia aprobă, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi:
Avize
1. Propunere legislativă pentru completarea art.44 şi 49 din Legea
nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi
completările ulterioare – P.L.X 778/2006
2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 60/2006
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul
administraţiei publice centrale – P.L.X 864/2006
1

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.418 din 18
octombrie 2004 privind statutul profesional specific al medicului de
medicină a muncii – P.L.X 868/2006
4. Propunere legislativă pentru modificarea art.272, alin.(2) din Legea nr.95
din 14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sănătăţii – P.L.X
876/2006
Fond
5. Propunere legislativă pentru modificarea art.4 al 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 a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri –
P.L.X 812/2006
6. 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 –
P.L.X 811/2006
7. Propunere legislativă pentru modificarea art.14 din Legea nr.44/1994
privind veteranii de război precum şi unele drepturi ale invalizilor şi
văduvelor de război – P.L.X 810/2006
8. Propunere legislativă pentru modificarea art.80 alineatul (3) din Legea
nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări
sociale cu modificările şi completările ulterioare - P.l.x 808/2006
9. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii
copilului P.L.X 807/2006
10. Propunere legislativă pentru abrogarea lit.b) a alin.(1) al art.92 din Legea
nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări
sociale – P.L.X 797/2006
11. Propunere legislativă pentru modificarea articolului 79 alin.(2) din Legea
nr.76/16.01.2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea
ocupării forţei de muncă, modificată şi completată prin: ORDONANŢA
DE URGENŢĂ nr.124 din 2 octombrie 2002; ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr.147 din 31 octombrie 2002; LEGEA nr.4 din 09 ianuarie
2003; LEGEA nr.232din 31 mai 2003; LEGEA nr.519 din 03 decembrie
2003; LEGEA nr.107 din 07 aprilie 2004; LEGEA nr.512 din 22
noiembrie 2004; LEGEA nr.580 din 14 decembrie 2004; ORDONANŢA
DE URGENŢĂ nr.144 din 18 octombrie 2005 - P.L.X 796/2006
12. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.69/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.19/2000 privind
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sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale - P.L.X
826/2006
13. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.55/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - Codul
muncii - P.L.X 818/2006.
Propunerea legislativă pentru completarea art.44 şi 49 din Legea
nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi
completările ulterioare, având ca obiect de reglementare completarea art.44
şi art.49, în sensul includerii în norma didactică a învăţătorului sau a
institutorului a orelor de limba maternă, care vor fi plătite prin plata cu ora şi
aplicarea acestor plăţi începând cu semestrul II al anului şcolar 2006-2007, a
fost dezbătută şi avizată favorabil, cu unanimitate de voturi, în forma
prezentată de iniţiator.
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.60/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în
cadrul administraţiei publice centrale a fost dezbătută şi avizată favorabil, în
forma prezentată de Senat, cu unanimitate de voturi.
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.418/2004
privind statutul profesional specific al medicului de medicină a muncii, a fost
dezbătut şi avizat favorabil, în forma prezentată de Senat.
Referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art.272, alin.(2)
din Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sănătăţii,
domnul preşedinte Stelian Duţu menţionează că aceasta a fost respinsă de
Senat în şedinţa din 9 noiembrie 2006.
Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare eliminarea literei d)
a alineatului (2) al articolului 272 din legea mai sus menţionată, care prevede
cerinţa studiilor superioare în cazul persoanelor care fac parte din organele
de conducere ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, precum şi ale
caselor de asigurări din subordinea acesteia.
În urma dezbaterilor, comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi,
avizarea nefavorabilă a propunerii legislative.
Domnul preşedinte Stelian Duţu informează plenul comisiei că
Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei a solicitat amânarea
proiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 5 – 12, cu care comisia a fost
sesizată pentru dezbatere pe fond, întrucât Secretarul de Stat care urma să
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prezinte şi să susţină punctul de vedere al Guvernului nu se află în ţară, fiind
în delegaţia la Bruxelles.
De asemenea, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei a
solicitat şi amânarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.55/2006 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.53/2003 - Codul muncii, pentru o şedinţă ulterioară la care să fie invitaţi
partenerii sociali, având în vedere modificările propuse asupra Codului
muncii.

Preşedinte,
Stelian DUŢU

Secretar,
Pavel TODORAN
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