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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 28 şi 29 septembrie 2004 

 
 
 
 
 În ziua de 28 septembrie 2004 Comisia şi-a desfăşurat lucrările între 
orele 14 - 16, având următoarea ordine de zi: 
 FOND 
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.86/2004 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.68/2003 privind 
serviciile sociale – P.L. X nr.559/2004 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.84/2004 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse 
între femei şi bărbaţi – P.L.X nr.533/2004  

3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii naşionale pentru Persoanele cu Handicap – P.L.X – 432/2004 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.80/2004 pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2003 privind 
stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor 
societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital 
majoritar de stat, precum şi a societăţilor şi regiilor autonome subordonate 
autorităţilor administraţiei publice locale – P.L.X - 544/2004  

5. Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.44/1 iulie 1994, privind 
veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de 
război – P.L. X nr.437/2004 

 
AVIZARE 

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.73/2004 pentru 
abrogarea art.11 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr.44/2004 privind 
integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecţie în 
România– P.L.-X 529/2004 

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.94/2004 
privind reglementarea unor măsuri financiare – P.L.X – 567/2004 

 

Administrator
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Lucrările şedinţei au fost conduse de doamna deputat Smaranda 
Dobrescu, preşedintele comisiei. 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.73/2004 
pentru abrogarea art.11 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr.44/2004 privind 
integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecţie în România a 
fost prezentat comisiei de doamna preşedinte Smaranda Dobrescu. Domnia sa a 
arătat necesitatea abrogării art.11 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr.44/2004 
care prevedea ca Ministerul Educaţiei şi Cercetării împreună cu Ministerul 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei să elaboreze o metodologie de 
recunoaştere a diplomelor şi studiilor efectuate de cetăţenii străini care au 
dobândit o formă de protecţie în România, M.E.C. avizând proiectul de lege fără 
această prevedere întrucât prin Legea învăţământului se prevede că modalităţile 
de recunoaştere a diplomelor obţinute în străinătate sunt stabilite de M.E.C. în 
baza unor norme interne. 

Proiectul de lege a fost avizat favorabil în forma prezentată de Senat cu 
unanimitate de voturi. 
 În ziua de 29 septembrie 2004, lucrările şedinţei s-au desfăşurat între 
orele 9 – 13 şi au fost conduse de doamna deputat Smaranda Dobrescu, 
preşedintele comisiei.  

 Au participat ca invitaţi: 
1. Dl. Cesar Guedeja – Şeful spaniol al Proiectului privind “Înfiinţarea 

Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi”; 
2. D-na Daniela Semenescu – consilier în cadrul Ministerului Muncii, 

Solidarităţii Sociale şi Familiei. 
 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.94/2004 
privind reglementarea unor măsuri financiare a fost prezentat de doamna 
preşedinte Smaranda Dobrescu care a arătat că obiectul de reglementare constă 
în adoptarea unor măsuri de natură financiară şi pe cale de consecinţă, 
modificarea şi completarea unor acte normative tangente domeniului financiar. 
În urma analizării lui, Comisia a hotărât avizarea favorabilă în forma prezentată 
de Senat cu 13 voturi pentru şi 2 abţineri. 
 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.80/2004 
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2003 privind 
stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi 
naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, 
precum şi a societăţilor şi regiilor autonome subordonate autorităţilor 
administraţiei publice locale a fost prezentat de doamna preşedinte Smaranda 
Dobrescu. Obiectul de reglementare îl constituie modificarea datei până la care 
se pot efectua concedieri colective, de la 30 septembrie 2004 la 31 decembrie 
2004. 
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 În urma analizării, proiectul de Lege a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi în forma prezentată de Senat şi propune Plenului aprobarea lui întrucât 
este necesară punerea de acord a procedurii de efectuare a concedierilor 
colective cu dispoziţiile în materie, reglementate prin Legea nr.53/2003 – Codul 
muncii. 
 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.84/2004 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse 
între femei şi bărbaţi a fost prezentat de doamna consilier Daniela Semenescu 
care arată că ordonanţa are ca scop transpunerea integrală a Directivei 
2002/73EC pentru implementarea principiului egalităţii de tratament pentru 
bărbaţi şi femei referitor la accesul la ocupare, pregătire profesională, 
promovare, precum şi înfiinţarea unei structuri administrative independente de 
monitorizare a egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi. Domnia sa 
subliniază că pentru înfiinţarea acestei structuri administrative independente 
România beneficiază de sprijinul Uniunii Europene în cadrul proiectului de 
înfrăţire instituţională România – Spania.  Modificările şi completările aduse 
prin prezenta ordonanţă Legii nr.202/2002 vizează aspecte legate de:  
- completarea definiţiilor discriminării directe şi indirecte după criteriul de sex;  
- introducerea conceptelor de discriminare prin hărţuire şi interzicerea acestor 

discriminări; 
- asigurarea egalităţii de tratament în procesul de formare profesională la locul 

de muncă; 
- stabilirea funcţiilor Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între femei 

şi bărbaţi. 
În continuare, doamna preşedinte Smaranda Dobrescu a dat cuvântul 

domnului Cesar Guedeja, care şi-a exprimat satisfacţia faţă de colaborarea dintre 
partea română şi cea spaniolă în domeniul proiectului privind egalitatea de şanse 
care impune adoptarea unor numeroase măsuri concrete în toate sectoarele de 
activitate. Domnia sa consideră foarte importantă crearea unei Agenţii de 
Egalitate de Şanse şi subliniază că acest lucru impune obligatoriu, dotarea ei cu 
mijloace materiale şi umane adecvate ca număr şi formare la nivelurile 
teritoriale şi la nivelul Inspecţiei Muncii, a funcţionarilor şi a persoanelor din 
alte domenii ale societăţii civile. Agenţia trebuie să se implice în activitatea 
formării de opinie şi în popularizarea conceptelor de egalitate de şanse pentru 
succesul deplin al proiectului. 

După încheierea dezbaterilor generale, membrii comisiei au hotărât ca 
proiectul de lege sa fie dezbătut pe articole în cadrul proximei şedinţe. 

Dezbaterea celorlalte proiecte înscrise pe ordinea de zi a fost amânată. 
Din numărul total al membrilor comisiei (21), în cele două zile de şedinţă 

a absentat domnul deputat Marian Sârbu – grup parlamentar PSD.  
 
 PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
 Smaranda Dobrescu    Pavel Todoran 




