Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din 23 septembrie 2008

În ziua de 23 septembrie 2008, Comisia pentru muncă şi protecţie
socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 14.00 - 18.00, având
următoarea ordine de zi:
1. 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 (fond)
2. Propunere

legislativă

pentru

completarea

art.77

din

Legea

nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de
asigurări sociale - Plx 806/2007 (fond)
3. Proiect

de

Lege

pentru

aprobarea

Ordonanţei

de

urgenţă

a

Guvernului nr. 59/2008 pentru modificarea 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 438/2008 (fond)
4. Propunere legislativă privind sistemul public de pensii pentru
agricultori - Plx 825/2007 (fond)
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5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2000
privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată - PLx
440/2008 (fond)
6. 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
(fond)
7. 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
8. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.346/2002
privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale PLx 446/2008 (fond).
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Gheorghe
Barbu, preşedintele comisiei.
La dezbateri au participat ca invitaţi:
-

d-na Denisa Pătraşcu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei
şi Egalităţii de Şanse

-

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

-

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

-

d-l Gheorghe Popa – consilier, Casa Naţională de Pensii şi Alte
Drepturi de Asigurări Sociale

-

d-l Csutak Nagy Laszlo – vicepreşedinte, Autoritatea Sanitar
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

-

d-l Lucian Burcă – reprezentant al Sindicatului Independent „AVIAS”
– S.C. „AEROSTAR” S.A. Bacău.
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Dezbaterile au început cu proiectul 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, care a fost prezentant de către d-na
Sorina Szabo, expert parlamentar.
Domnul preşedinte Gheorghe Barbu a precizat că au fost învestite cu
dezbaterea pe fond a acestui proiect de lege Comisia pentru agricultură,
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi Comisia pentru
muncă şi protecţie socială.
În cursul dezbaterilor au luat cuvântul atât membrii comisiei cât şi
invitaţii. Au fost dezbătute amendamentele propuse de Federaţia Sindicală
a Veterinarilor din România, asupra cărora s-a primit punctul de vedere al
Autorităţii Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, în care s-a
precizat că aceasta este de acord cu amendamentele propuse.
Supuse la vot, amendamentele au fost acceptate cu unanimitate de
voturi, urmând ca raportul comun să se întocmească după finalizarea
dezbaterilor şi în cadrul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie
alimentară şi servicii specifice.
Propunerea

legislativă

pentru

completarea

art.77

din

Legea

nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări
sociale - Plx 806/2007, a fost prezentată de către d-na Elena Anghel,
consilier parlamentar.
În cursul dezbaterilor au luat cuvântul atât membrii comisiei cât şi
invitaţii.
În urma finalizării discuţiilor, s-a propus menţinerea soluţiei iniţiale,
de respingere a propunerii legislative, exprimată în raportul comisiei cu
nr.554 depus în data de 26 februarie 2008. Propunerea a fost acceptată cu
unanimitate de voturi, urmând a se întocmi un raport suplimentar, de
menţinere a soluţiei iniţiale.
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Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 59/2008 pentru modificarea 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 438/2008, a
fost prezentat de către d-na Monica Rallu Curta, expert parlamentar.
În cursul dezbaterilor au luat cuvântul atât membrii comisiei cât şi
invitaţii.
În urma finalizării discuţiilor, s-a propus aprobarea proiectului de
lege în forma prezentată de Senat. Propunerea a fost acceptată cu
unanimitate de voturi.
Propunerea legislativă privind sistemul public de pensii pentru
agricultori - Plx 825/2007 a fost introdusă pe ordinea de zi la solicitarea
membrilor comisiei din partea grupului parlamentar al PSD. Propunerea de
introducere pe ordinea de zi a fost acceptată cu 16 voturi pentru şi 2
abţineri.
Propunerea legislativă a fost prezentată de către d-l vicepreşedinte
Marian Sârbu, în calitate de iniţiator.
D-l deputat Filonaş Chiş, de asemenea iniţiator al propunerii
legislative, precizează că în urma discuţiilor cu specialiştii din cadrul Casei
Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, au fost aduse
amendamente la forma iniţială a propunerii legislative, formă care a fost
retrimisă Guvernului în vederea elaborării unui nou punct de vedere.
Aceste

amendamente

au

fost

prezentate

membrilor

comisiei,

cu

menţiunea că sunt compatibile cu legislaţia naţională din sistemul public
de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, precum şi cu legislaţia
comunitară.
În cursul discuţiilor s-a formulat un amendament, de către d-l
deputat Kerekes Karoly. Amendamentele propuse de iniţiatori, precum şi
observaţiile prezentate în avizul Consiliului Legislativ au fost supuse
votului. Toate amendamentele au fost acceptate cu unanimitate de voturi
şi se regăsesc în raportul comisiei.
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Proiectul

de

Lege

pentru

modificarea

şi

completarea

Legii

nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată PLx 440/2008, a fost prezentat de către d-na Adriana Breazu, expert
parlamentar.
În cursul dezbaterilor au luat cuvântul atât membrii comisiei cât şi
invitaţii. Au fost formulate amendamente, fiind preluate de membrii
comisiei din punctul de vedere al Guvernului. Amendamentele au fost
acceptate cu unanimitate de voturi.
În urma finalizării dezbaterilor proiectul de lege a fost aprobat cu
amendamente, care se regăsesc în raportul comisiei.
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 prezentant
de către d-na Monica Rallu Curta, expert parlamentar.
Domnul preşedinte Gheorghe Barbu a precizat că au fost învestite cu
dezbaterea pe fond a acestui proiect de lege Comisia pentru cultură, arte,
mijloace de informare în masă şi Comisia pentru muncă şi protecţie
socială.
De asemenea, domnia sa precizează că în şedinţa din 2 iulie 2008
membrii comisiei noastre au hotărât, cu unanimitate de voturi, aprobarea
proiectului de lege în forma prezentată de Senat. În şedinţa din 9
septembrie 2008, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în
masă

a

dezbătut

proiectul

de

lege,

amendând

textul

Ordonanţei

Guvernului nr.4/2008.
Luând în dezbatere aceste amendamente, membrii comisiei noastre
au constatat că ele restrâng sfera beneficiarilor, iar prin adoptarea lor s-ar
elimina în fapt una din raţiunile pentru care a fost elaborată ordonanţa.
Ţinând cont de cele expuse, domnul preşedinte Gheorghe Barbu a
propus reanalizarea amendamentelor în cadrul Comisiei pentru cultură,
arte, mijloace de informare în masă, întocmindu-se în acest sens o notă cu
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argumentele

comisiei

noastre

în

vedere

susţinerii

eliminării

lor

şi

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2008 în forma prezentată de Senat.
Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi.
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.
Domnul preşedinte Gheorghe Barbu a precizat că au fost sesizate cu
dezbaterea pe fond a proiectului de lege Comisia pentru muncă şi
protecţie socială şi Comisia pentru industrii şi servicii.
În cursul dezbaterilor au luat cuvântul atât membrii comisiei cât şi
invitaţii.
În urma finalizării discuţiilor s-a propus aprobarea cu amendamente
a proiectului de lege, respectiv modificarea titlului legii şi a articolului unic,
în sensul aprobării 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,
urmând ca întocmirea raportului comun să se realizeze după finalizarea
discuţiilor şi în cadrul Comisiei pentru industrii şi servicii.
Proiectul

de

Lege

pentru

modificarea

şi

completarea

Legii

nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli
profesionale - PLx 446/2008, a fost prezentat de către d-na Adriana
Breazu, expert parlamentar.
În cursul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi
invitaţii.
În urma finalizării dezbaterilor, s-a propus aprobarea proiectului de
lege în forma prezentată de Senat. Propunerea a fost acceptată cu
unanimitate de voturi.
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Din numărul total al membrilor comisiei (19), în ziua de 23
septembrie 2008 a absentat domnul deputat Mihai Alexandru Voicu (grup
parlamentar PNL) – ministru delegat.
Au fost prezenţi următorii:
Gheorghe Barbu – preşedinte, Ion Mînzînă şi Marian Sârbu –
vicepreşedinţi, Pavel Todoran şi Károly Kerekes – secretari, Valentin
Samuel Boşneac, 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, Adriana Mihaela Vasil.

Preşedinte,

Secretar,

Gheorghe Barbu

Kerekes Karoly

Şef serviciu,
Consilier Elena Mesaroş

Întocmit,
Consultant Lidia Vlădescu
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