Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din 1, 2 şi 3 iulie 2008

În ziua de 1 iulie 2008, Comisia pentru muncă şi protecţie socială
şi-a desfăşurat lucrările între orele 1000 – 1400, având următoarea ordine
de zi:
1.

Propunere

legislativă

pentru

modificarea

şi

completarea

Legii

nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale Plx 101/2007
2.

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

3.

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
4.

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2008
privind creşterile salariale aplicabile judecătorilor, procurorilor şi altor
categorii de personal din sistemul justiţiei pentru anul 2008 - PLx
258/2008

5.

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2008
pentru

modificarea

şi

completarea

Legii

nr.138/1999

privind

salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile
publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională,
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precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din
aceste

instituţii,

şi

pentru

modificarea

Ordonanţei

Guvernului

nr.38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor şi
Ordonanţei Guvernului nr.64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi
ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei
penitenciare - PLx 260/2008
6.

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2008
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2007
privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor
drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii
privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor
publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor
publici în anul 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr.232/2007, şi pentru acordarea unor creşteri salariale pentru
funcţionarii publici în anul 2008 - PLx 261/2008

7.

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2008
privind nivelul salariilor de bază şi a altor drepturi ale personalului
bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă nr.24/2000 privind
sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual
din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr.II si
III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de
bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care
ocupa funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de
reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului
contractual salarizat prin legi speciale - PLx 266/2008

8.

Proiect

de

Lege

pentru

respingerea

Ordonanţei

de

urgenţă

a

Guvernului nr.14/2008 pentru acordarea unui ajutor suplimentar
familiilor şi persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizează
gaze naturale pentru încălzirea locuinţei - PLx 290/2008
9.

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2008
privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului
care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar - PLx
264/2008
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10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr.148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea
familiei în vederea creşterii copilului - Plx 254/2008
11. Propunere legislativă de modificare şi completare a Ordonanţei de
Urgenţă nr.44 din 14 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea
familiei în vederea creşterii copilului şi a Legii nr.61/1993 privind
alocaţia de stat pentru copii - Plx 285/2008
12. Propunere legislativă privind nivelul maxim al câştigurilor brute lunare
pentru cei plătiţi din bani publici - Plx 193/2008.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Gheorghe
Barbu, preşedintele comisiei.
La dezbateri au participat ca invitaţi:
1.

d-l Dumitru Călinoiu – director general, Ministerul Muncii, Familiei şi
Egalităţii de Şanse

2.

d-na Doina Păuna – director, Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi
de Asigurări Sociale;

3.

d-na Georgeta Jugănaru – director, Ministerul Muncii, Familiei şi
Egalităţii de Şanse

4.

d-l Ion Gibescu – şef serviciu, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii
de Şanse

5.

d-na Cecilia Sebe – şef serviciu, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii
de Şanse.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii

nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale - Plx
101/2007 – a fost prezentată de către d-na Monica Rallu Curta, expert
parlamentar.
În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi
invitaţii, iar în urma finalizării dezbaterilor s-a propus respingerea
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iniţiativei legislative. Cu 16 voturi pentru şi o abţinere propunerea a fost
acceptată, iar motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei.
Propunerea

legislativă pentru modificarea articolului 87 din Legea

nr.19/2000 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale Plx 195/2008 – a fost prezentată de către d-l Decebal Stănescu, expert
parlamentar.
În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi
invitaţii, iar în urma finalizării dezbaterilor s-a propus respingerea
iniţiativei

legislative.

Cu

majoritate

de

voturi

(un

vot

împotrivă)

propunerea a fost acceptată, iar motivele respingerii se regăsesc în
raportul comisiei.
Propunerea 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 – a fost prezentată de către d-l Decebal
Stănescu, expert parlamentar.
În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi
invitaţii, iar 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.
Proiectul

de

Lege

pentru

aprobarea

Ordonanţei

Guvernului

nr.13/2008 privind creşterile salariale aplicabile judecătorilor, procurorilor
şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei pentru anul 2008 - PLx
258/2008 - a fost prezentat de către d-na Elena Mesaroş, consilier
parlamentar.
Cu dezbaterea pe fond a acestui proiect au fost sesizate Comisia
juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru muncă şi protecţie
socială.
În finalul dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate
de voturi, aprobarea proiectului de lege în forma prezentată de Guvern şi
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eliminarea amendamentului propus de Senat. De asemenea, pentru
respectarea normelor de tehnică legislativă, au fost acceptate observaţiile
Consiliului

Legislativ

menţionate

la

pct.2

din

aviz,

referitoare

la

reformularea alin.(3) al art.1, precum şi cele menţionate la pct.3, urmând
ca raportul comun să fie întocmit după finalizarea dezbaterilor şi în cadrul
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.
Proiectul

de

Lege

pentru

aprobarea

Ordonanţei

Guvernului

nr.8/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.138/1999 privind
salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de
apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi
acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii, şi
pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea
şi alte drepturi ale poliţiştilor şi Ordonanţei Guvernului nr.64/2006 privind
salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din
sistemul administraţiei penitenciare - PLx 260/2008 - a fost prezentat de
către d-na Sorina Szabo, expert parlamentar.
Cu dezbaterea pe fond a acestui proiect au fost sesizate Comisia
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi Comisia pentru
muncă şi protecţie socială.
În finalul dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate
de voturi, aprobarea proiectului de lege în forma prezentată de Guvern şi
eliminarea amendamentelor propuse de Senat, urmând ca raportul comun
să fie întocmit după finalizarea dezbaterilor şi în cadrul Comisiei pentru
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.
Proiectul

de

Lege

privind

aprobarea

Ordonanţei

Guvernului

nr.9/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
nr.6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a
altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii
privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor
publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici
în anul 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.232/2007,
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şi pentru acordarea unor creşteri salariale pentru funcţionarii publici în
anul 2008 - PLx 261/2008 - a fost prezentat de către d-na Elena Mesaroş,
consilier parlamentar.
Cu dezbaterea pe fond a acestui proiect au fost sesizate Comisia
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi
Comisia pentru muncă şi protecţie socială.
În finalul dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate
de voturi, aprobarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat,
urmând ca raportul comun să fie întocmit după finalizarea dezbaterilor şi
în cadrul Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic.
Proiectul

de

Lege

privind

aprobarea

Ordonanţei

Guvernului

nr.10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi a altor drepturi ale
personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă nr.24/2000
privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul
contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor
nr.II si III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de
bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa
funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a
drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat
prin legi speciale - PLx 266/2008- a fost prezentat de către d-na Elena
Mesaroş, consilier parlamentar.
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu
unanimitate de voturi, aprobarea proiectului de lege cu amendamente,
care se regăsesc în raportul comisiei.
Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.14/2008 pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor
şi persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizează gaze naturale
pentru încălzirea locuinţei - PLx 290/2008 - a fost prezentat de către d-na
Adriana Breazu, expert parlamentar.
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Cu dezbaterea pe fond a acestui proiect au fost sesizate Comisia
pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială.
În cursul discuţiilor s-a propus amânarea dezbaterii proiectului de
lege pentru a fi discutat în şedinţă comună cu cealaltă comisie sesizată pe
fond, respectiv Comisia pentru industrii şi servicii. Propunerea de amânare
a fost acceptată cu unanimitate de voturi.
Dezbaterea

proiectului

de

Lege

pentru

aprobarea

Ordonanţei

Guvernului nr.16/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi
ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar
- PLx 264/2008 a fost amânată pentru luna septembrie. Amânarea
dezbaterilor a fost necesară deoarece, în cadrul discuţiilor, au fost
prezentate o serie de amendamente de către Federaţia Sindicală a
Veterinarilor din România, iar membrii comisiei au hotărât ca acestea să
fie transmise către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor în vederea analizării lor şi transmiterii unui punct de
vedere al acestei instituţii asupra modificărilor propuse.
Cu dezbaterea pe fond a acestui proiect de lege au fost sesizate
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
de Urgenţă a Guvernului nr.148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea
familiei în vederea creşterii copilului - Plx 254/2008 - a fost prezentată de
către d-na Lidia Vlădescu, consultant parlamentar.
Cu dezbaterea pe fond a acestui proiect de lege au fost sesizate
Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor
naţionale şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială.
În cursul discuţiilor s-a propus amânarea dezbaterii proiectului de
lege pentru a fi discutat în şedinţă comună cu cealaltă comisie sesizată pe
fond, respectiv Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele
minorităţilor naţionale. Propunerea de amânare a fost acceptată cu
majoritate de voturi (un vot împotrivă şi o abţinere).
7/16

Propunerea legislativă de modificare şi completare a Ordonanţei de
Urgenţă nr.44 din 14 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea
familiei în vederea creşterii copilului şi a Legii nr.61/1993 privind alocaţia
de stat pentru copii - Plx 285/2008 - a fost prezentată de către d-na
Adriana Breazu, expert parlamentar.
În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi
invitaţii, iar 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 nivelul maxim al câştigurilor brute
lunare pentru cei plătiţi din bani publici - Plx 193/2008 - a fost prezentată
de către d-na Adriana Breazu, expert parlamentar.
În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi
invitaţii, iar 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.
În finalul dezbaterilor, domnul preşedinte Gheorghe Barbu propune
discutarea a două proiecte de legecu acelaşi obiect de reglementare,
respectiv proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.16/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1993
privind alocaţia de stat pentru copii - PLx 228/2008 şi proiectul de Lege
privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2007
pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat
pentru copii - PLx 859/2007.
Propunerea de dezbatere a celor două proiecte este acceptată cu
unanimitate de voturi.
În cadrul discuţiilor, membrii comisiei au analizat cele două proiecte
împreună şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, ca Legea privind
respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2007 să devină
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lege privind aprobarea acestei ordonanţe de urgenţă şi în ea să fie
preluate ca amendamente admise prevederile Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.16/2008, aceasta urmând să fie respinsă.
În ziua de 2 iulie 2008, Comisia pentru muncă şi protecţie socială
şi-a desfăşurat lucrările între orele 1000 – 1400, având următoarea ordine
de zi:
1.

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2008
pentru

modificarea

şi

completarea

Legii

nr.109/2005

privind

instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a
artiştilor interpreţilor sau executanţi din România - PLx 257/2008
2.

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2008
pentru

modificarea

şi

completarea

Ordonanţei

de

urgenţă

a

Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale
personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul
sanitar - PLx 265/2008
3.

Propunere legislativă privind protecţia minorilor ai căror părinţi sunt
plecaţi din ţară - Plx 190/2008

4.

Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Ordonanţei Guvernului
nr.105/1999 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
305/2008

5.

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap - Plx 196/2008

6.

Propunere legislativă privind salariul minim brut pe ţară lunar,
garantat în plată - Plx 198/2008

7.

Propunere

legislativă

pentru

modificarea

şi

completarea

OUG

nr.97/04.10.2007 privind modificarea şi completarea Legii nr.61/1993
referitoare la alocaţia de stat pentru copii - Plx 240/2008.
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Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Gheorghe
Barbu, preşedintele comisiei.
La dezbateri au participat ca invitaţi:


d-na Georgeta Jugănaru – director, Ministerul Muncii, Familiei şi
Egalităţii de Şanse



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



d-l deputat Aurel Vainer – iniţiator al propunerii cu nr.Plx 305/2008.
Proiectul

de

Lege

privind

aprobarea

Ordonanţei

Guvernului

nr.4/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.109/2005 privind
instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor
interpreţilor sau executanţi din România - PLx 257/2008 - a fost prezentat
de către d-na Monica Rallu Curta, expert parlamentar.
Cu dezbaterea pe fond a acestui proiect de lege au fost sesizate
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă şi Comisia
pentru muncă şi protecţie socială.
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu
unanimitate de voturi, aprobarea proiectului de lege în forma prezentată
de Senat, urmând ca raportul comun să fie întocmit după finalizarea
dezbaterilor şi în cadrul Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de
informare în masă.
Proiectul

de

Lege

pentru

modificarea

art.2

din

Ordonanţei

Guvernului nr.105/1999 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 305/2008
- a fost prezentat de către d-l deputat Aurel Vainer, în calitate de iniţiator.
În cursul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei cât şi
invitaţii, iar în urma finalizării dezbaterilor membrii comisiei au hotărât, cu
unanimitate de voturi, aprobarea proiectului de lege în forma prezentată
de Senat.
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Proiectul

de

Lege

privind

aprobarea

Ordonanţei

Guvernului

nr.17/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului
contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar - PLx
265/2008 - a fost prezentat de către d-na Sorina Szabo.
Cu dezbaterea pe fond a acestui proiect de lege au fost sesizate
Comisia pentru sănătate şi familie şi Comisia pentru muncă şi protecţie
socială.
În finalul dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate
de voturi, aprobarea proiectului de lege în forma prezentată de Guvern şi
eliminarea amendamentelor propuse de Senat. De asemenea, pentru
respectarea normelor de tehnică legislativă, au fost acceptate observaţiile
Consiliului Legislativ menţionate în avizul transmis, urmând ca întocmirea
raportului comun să se finalizeze după dezbaterea acestui proiect de lege
şi în cadrul Comisiei pentru sănătate şi familie.
Propunerea legislativă privind protecţia minorilor ai căror părinţi
sunt plecaţi din ţară - Plx 190/2008 - a fost prezentată de către d-na
Adriana Breazu, expert parlamentar.
Cu dezbaterea pe fond a acestei iniţiative legislative au fost sesizate
Comisia pentru sănătate şi familie şi Comisia pentru muncă şi protecţie
socială.
În urma finalizării dezbaterilor s-a propus respingerea iniţiativei
legislative. Cu unanimitate de voturi, propunerea a fost acceptată, iar
motivele respingerii se vor regăsi în raportul comisiilor, urmând ca
întocmirea acestuia să se finalizeze după dezbaterea propunerii legislative
şi în cadrul Comisiei pentru sănătate şi familie.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap - Plx 196/2008 - a fost prezentată de către d-na Elena Mesaroş,
consilier parlamentar.
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În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi
invitaţii, iar în urma finalizării dezbaterilor, s-a propus respingerea
iniţiativei legislative. Cu majoritate de voturi (o abţinere), propunerea a
fost acceptată, iar motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei.
Propunerea legislativă privind salariul minim brut pe ţară lunar,
garantat în plată - Plx 198/2008 - a fost prezentată de către d-na Adriana
Breazu, expert parlamentar.
În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi
invitaţii, iar 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 şi completarea OUG
nr.97/04.10.2007 privind modificarea şi completarea Legii nr.61/1993
referitoare la alocaţia de stat pentru copii - Plx 240/2008 - a fost
prezentată de către d-na Adriana Breazu, expert parlamentar.
În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi
invitaţii, iar 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.

În ziua de 3 iulie 2008, Comisia pentru muncă şi protecţie socială
şi-a desfăşurat lucrările între orele 900 – 1130, având următoarea ordine
de zi:
1.

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2008
pentru modificarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.117/1999 privind salarizarea personalului Agenţiei Naţionale pentru
Locuinţe - PLx 259/2008

2.

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2008
privind creşterile salariale care se vor acorda în anul 2008 controlorilor
financiari din cadrul Curţii de Conturi, salarizaţi potrivit Ordonanţei de
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urgenţă a Guvernului nr.160/2000 privind salarizarea controlorilor
financiari din cadrul Curţii de Conturi - PLx 262/2008
3.

Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.148/3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în
vederea creşterii copilului - Plx 255/2008

4.

Propunere legislativă pentru completarea art.80 alin.(1) din Legea
nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de
asigurări sociale - Plx 256/2008

5.

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea în vederea
creşterii copilului - Plx 283/2008

6.

Propunere

legislativă

privind

sistemul

public

de

pensii

pentru

agricultori - Plx 825/2007.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Gheorghe
Barbu, preşedintele comisiei.
La dezbateri au participat ca invitaţi:


d-na Doina Păuna – director, Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi
de Asigurări Sociale;



d-na Georgeta Jugănaru – director, Ministerul Muncii, Familiei şi
Egalităţii de Şanse



d-l Ion Gibescu – şef serviciu, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de
Şanse



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

nr.7/2008

de

pentru

Lege

pentru

modificarea

aprobarea

anexei

la

Ordonanţei

Ordonanţa

de

Guvernului
urgenţă

a

Guvernului nr.117/1999 privind salarizarea personalului Agenţiei Naţionale
pentru Locuinţe - PLx 259/2008 - a fost prezentat de către d-na Monica
Rallu Curta, expert parlamentar.

13/16

În cursul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei cât şi
invitaţii, iar în urma finalizării dezbaterilor membrii comisiei au hotărât, cu
unanimitate de voturi, aprobarea proiectului de lege în forma prezentată
de Senat.
Proiectul

de

Lege

privind

aprobarea

Ordonanţei

Guvernului

nr.14/2008 privind creşterile salariale care se vor acorda în anul 2008
controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi, salarizaţi potrivit
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.160/2000 privind salarizarea
controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi - PLx 262/2008 - a fost
prezentat de către d-na Sorina Szabo, expert parlamentar.
În cursul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei cât şi
invitaţii, iar în urma finalizării dezbaterilor membrii comisiei au hotărât, cu
unanimitate de voturi, aprobarea proiectului de lege în forma prezentată
de Senat.
Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.148/3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea
creşterii copilului - Plx 255/2008 - a fost prezentată de către d-na Lidia
Vlădescu, consultant parlamentar.
Cu dezbaterea pe fond a acestei propuneri legislative au fost
sesizate Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor
naţionale şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială.
În urma finalizării dezbaterilor s-a propus respingerea iniţiativei
legislative. Cu unanimitate de voturi, propunerea a fost acceptată, iar
motivele respingerii se vor regăsi în raportul comisiilor, urmând ca
întocmirea acestuia să se finalizeze după dezbaterea propunerii legislative
şi în cadrul Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele
minorităţilor naţionale.
Propunere legislativă pentru completarea art.80 alin.(1) din Legea
nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări
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sociale - Plx 256/2008 - a fost prezentată de către d-l Decebal Stănescu,
expert parlamentar.
În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi
invitaţii, iar 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 şi completarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea în vederea
creşterii copilului - Plx 283/2008 - a fost prezentată de către d-na Lidia
Vlădescu, consultant parlamentar.
În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi
invitaţii, iar 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 sistemul public de pensii pentru
agricultori - Plx 825/2007 – a fost prezentată de către d-l deputat Marian
Sârbu, în calitate de iniţiator.
În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi
invitaţii,

fiind

acceptată

propunerea

iniţiatorilor

ca

la

următoarea

dezbatere a iniţiativei legislative să fie invitaţi preşedintele Casei Naţionale
de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi ministrul muncii, familiei şi
egalităţii de şanse.
În urma finalizării dezbaterilor, s-a propus amânarea iniţiativei
legislative, propunere acceptată cu unanimitate de voturi.
Din numărul total al membrilor comisiei (19), în zilele de 1, 2 şi 3
iulie 2008 au absentat domnul deputat Mihai Alexandru Voicu (grup
parlamentar PNL) – ministru delegat şi domnul deputat Ion Mînzînă (grup
parlamentar PRM).
Au fost prezenţi următorii: Gheorghe Barbu – preşedinte, Marian
Sârbu – vicepreşedinte, Pavel Todoran şi Károly Kerekes – secretari,
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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, Gheorghe Adrian Miuţescu,
Dan Constantin Mocănescu-Coloros, Gabriela Nedelcu, Irinel Ioan Stativă.

Preşedinte,

Secretar,

Gheorghe Barbu

Kerekes Karoly

Întocmit,
Lidia Vlădescu, consultant
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