Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 17, 18 şi 19 octombrie 2006
În ziua de 17 octombrie 2006, Comisia pentru muncă şi protecţie
socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 14.00 – 18.00, având următoarea
ordine de zi:
1. Propunere legislativă privind stimularea şi protecţia elevilor şi studenţilor
salariaţi - P.l.x 644/2006
2. Proiect de Lege privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor
cu handicap - P.L.X 193/2006
3. Propunere legislativă privind înlocuirea tichetelor de masă cu
contravaloarea lor, prin virament pe carduri de masă - P.l.x 673/2006.
Lucrările şedinţei au fost conduse de d-l deputat Stelian Duţu,
preşedintele comisiei.
1.
2.
3.
4.
5.
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La dezbateri au participat ca invitaţi:
D-l Cătălin Dănilă – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Solidarităţii
Sociale şi Familiei;
D-na Adriana Nedu – expert, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi
Familiei;
D-na Cecilia Sebe – expert, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi
Familiei;
D-l Silviu George Didilescu – Preşedinte Autoritatea Naţională pentru
Persoanele cu Handicap;
D-na Monica Stanciu – şef serviciu, Autoritatea Naţională pentru
Persoanele cu Handicap;
D-na Anca Ilie – şef serviciu, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu
Handicap.

Propunerea legislativă privind stimularea şi protecţia elevilor şi
studenţilor salariaţi a fost dezbătută împreună cu Comisia pentru
îmvăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, în prezenţa reprezentanţilor Ministerului
Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.
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D-l Secretar de Stat Cătălin Dănilă a arătat că prin cadrul legal instituit
în domeniul relaţiilor de muncă o dată cu intrarea în vigoare a Legii
nr.53/2003 – Codul muncii, au fost create premisele necesare încadrării în
muncă a elevilor şi studenţilor şi totodată ale asigurării protecţiei sănătăţii
fizice şi psihice a acestora, pe de o parte, precum şi a posibilităţii de a urma
cursurile instituţiilor de învăţământ, pe de altă parte.
În acelaşi timp, reglementările iniţiativei legislative nu ar putea avea
efectul stimulativ scontat de iniţiatori, ştiut fiind faptul că veniturile realizate
de elevii şi studenţii încadraţi în temeiul unui contract individual de mună cu
timp parţial sunt proporţionale cu timpul efectiv lucrat, raportat la drepturile
salariale stabilite pentru programul normal de lucru.
Supusă la vot, propunerea legislativă a fost respinsă, înregistrându-se
24 voturi pentru şi 11 abţineri.
Propunerea legislativă privind înlocuirea tichetelor de masă cu
contravaloarea lor, prin virament pe carduri de masă, a fost amânată, la
solicitarea iniţiatorilor.
Dezbaterea asupra proiectului de Lege privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap s-a desfăşurat în prezenţa
reprezentanţilor Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap.
Domnul deputat Dan Mocănescu, în calitate de preşedinte al
subcomisiei constituite în vederea dezbaterii proiectului mai sus amintit, a
prezentat membrilor comisiei o serie de amendamente rămase în divergenţă.
În cursul dezbaterilor acestea au fost tranşate şi se regăsesc în raportul
final al comisiei.
Supus la vot, proiectul de Lege privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap a fost adoptat cu unanimitate de voturi,
în forma amendată.
În finalul dezbaterilor, domnul preşedinte Stelian Duţu a informat
membrii comisiei în legătură cu dezbaterea organizată de Camera Deputaţilor
şi Fondul ONU perntru populaţie (UNFPA), cu tema “Populaţia şi
dezvoltarea – un binom esenţial pentru viitorul României”.
Organizatorii acţiunii ce se va desfăşura în Sala Drepturilor Omului, în
ziua de 26 octombrie 2006, între orele 9.00 – 14.00, sunt: Comisia pentru
egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi, Comisia pentru muncă şi protecţie
socială şi Comisia pentru sănătate şi familie, alături de Fondul ONU pentru
Populaţie (UNFPA).
Membrii comisiei au fost rugaţi să confirme participarea la acest
eveniment până la data de 24 octombie 2006, dată la care li se vor înmâna
materialele documentare necesare acţiunii.
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Din numărul total al membrilor comisiei (19), în ziua de 17 octombrie
2006 a absentat d-l deputat Voicu Mihai Alexandru (grup parlamentar PNL –
ministru delegat).
În locul d-lui deputat Gheorghe Barbu (grup parlamentar PD –
ministru) a participat d-l deputat Alexandru Mocanu, conform prevederilor
art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.
Au fost prezenţi următorii: Stelian Duţu - preşedinte, Ion Mînzînă vicepreşedinte, Marian Sârbu - vicepreşedinte, Pavel Todoran - secretar,
Karoly Kerekes - secretar, Ionela Pop Bruchental, Filonaş Chiş, Ioan
Cindrea, Alexandru Vladimir Mănăstireanu, Irinel Ioan Stativă, Iuliu Ioan
Furo, Valentin Adrian Iliescu, Dan Constantin Mocănescu-Coloros, Mircea
Coşea, Gabriela Nedelcu, Adina Ioana Vălean, Gheorghe Adrian Miuţescu şi
Alexandru Mocanu.
În ziua de 18 octombrie 2006, Comisia pentru muncă şi protecţie
socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 9.00 – 15.00.
În ziua de 19 octombrie 2006, Comisia pentru muncă şi protecţie
socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 9.00 – 12.00.
În cele două zile de şedinţă au fost distribuite domnilor deputaţi
proiectele de legi şi propunerile legislative aflate pe ordinea de zi a comisiei
din data de 24 octombrie 2006, pentru a fi studiate individual.
De asemenea, au fost distribuite, pentru studiu individual, proiectul
Legii bugetului de stat pe anul 2007, respectiv proiectul Legii bugetul
asigurărilor sociale de stat pe anul 2007, având în vedere că în perioada 25 –
27 octombrie 2006 acestea se vor dezbate în şedinţă comună cu comisia
similară a Senatului.
Din numărul total al membrilor comisiei (19), în zilele de 18 şi 19
octombrie 2006 au absentat d-l deputat Voicu Mihai Alexandru (grup
parlamentar PNL – ministru delegat) şi d-l deputat Alexandru Mănăstireanu
(grup parlamentar PSD – delegaţie).
În locul d-lui deputat Gheorghe Barbu (grup parlamentar PD –
ministru) a participat d-l deputat Alexandru Mocanu, conform prevederilor
art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.
Au fost prezenţi următorii: Stelian Duţu - preşedinte, Ion Mînzînă vicepreşedinte, Marian Sârbu - vicepreşedinte, Pavel Todoran - secretar,
Karoly Kerekes - secretar, Ionela Pop Bruchental, Filonaş Chiş, Ioan
Cindrea, Irinel Ioan Stativă, Iuliu Ioan Furo, Valentin Adrian Iliescu, Dan
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Constantin Mocănescu-Coloros, Mircea Coşea, Gabriela Nedelcu, Adina
Ioana Vălean, Gheorghe Adrian Miuţescu şi Alexandru Mocanu.

Preşedinte,
Stelian DUŢU

Secretar,
Karoly KEREKES
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