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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 29 şi 30 ianuarie 2008 

 

 

În zilele de 29 şi 30 ianuarie 2008, Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 10.00 – 14.00, având 

următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.112/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.411/2004 

privind fondurile de pensii administrate privat şi a Legii nr.204/2006 

privind pensiile facultative - PLx 887/2007 (fond) 

2. Proiect 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 (fond) 

3. Propunere legislativă privind Statutul Controlorului Civil de Trafic Aerian 

din România - PLx 844/2007 (fond) 

4. Propunere legislativă privind sistemul public de pensii pentru agricultori 

- PLx 825/2007 (fond) 

5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii 

copilului, cu modificările şi completările ulterioare - PLx 846/2007 

(fond). 

 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Gheorghe 

Barbu, preşedintele comisiei. 
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 În deschiderea lucrărilor, domnul preşedinte Gheorghe Barbu a 

menţionat că asupra proiectelor de pe ordinea de zi au loc doar dezbateri 

generale, întrucât termenul de depunere al amendamentelor este luna 

februarie. 

  

 Referitor la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.112/2007 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi a Legii 

nr.204/2006 privind pensiile facultative - PLx 887/2007, domnul 

preşedinte Gheorghe Barbu a apreciat că la dezbaterea pe articole trebuie 

invitaţi iniţiatorii, întrucât Senatul a abrogat unele prevederi, care ar 

trebui totuşi reglementate prin lege. 

 Domnia sa a precizat că termenul de depunere al amendamentelor 

este data de 6 februarie 2008, iar proiectul de lege va fi dezbătut pe 

articole după această dată. 

 

 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 a fost prezentat de 

domnul preşedinte Gheorghe Barbu.  

 Domnia sa a menţionat că dezbaterea pe articole a proiectului de 

lege va fi reluată într-o şedinţă ulterioară, considerându-se că ar trebui 

aprobată ordonanţa de urgenţă. 

 

 Propunerea legislativă privind Statutul Controlorului Civil de Trafic 

Aerian din România - PLx 844/2007 a fost prezentată de către domnul 

preşedinte Gheorghe Barbu. Domnia sa a precizat că propunerea 

legislativă a fost trimisă Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi 

Comisiei pentru industrii şi servicii, pentru dezbatere pe fond şi întocmirea 

unui raport comun, având ca termen de depunere a raportului data de 21 

februarie 2008. 

 

 Propunerea legislativă privind sistemul public de pensii pentru 

agricultori - PLx 825/2007 a fost prezentată de către domnul preşedinte 
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Gheorghe Barbu. Domnia sa a precizat că obiectul de reglementare al 

iniţiativei legislative vizează crearea unui cadru legislativ pentru un nou 

sistem de pensii, respectiv cel al agricultorilor.  

 Domnul deputat Ioan Furo a propus ca dezbaterile generale şi pe 

articole să aibă loc într-o şedinţă viitoare, la care să fie prezenţi şi 

iniţiatorii.  

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii 

copilului, cu modificările şi completările ulterioare - PLx 846/2007 a fost 

prezentată de către domnul preşedinte Gheorghe Barbu. 

 Domnia sa a precizat că termenul de depunere al amendamentelor 

este data de 5 februarie 2008, iar termenul de depunere a raportului este 

data de 21 februarie 2008. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (18), în zilele de 29 şi 30 

ianuarie 2008 au absentat domnii deputaţi Gheorghe Adrian Miuţescu şi 

Mihai Alexandru Voicu (grup parlamentar PNL). 

Au fost prezenţi următorii:  

Gheorghe Barbu – preşedinte, Ion Mînzînă şi Marian Sârbu – 

vicepreşedinţi, Pavel Todoran şi Kerekes Karoly – secretari, Ionela Pop 

Bruchental, Stelian Duţu, Valentin Adrian Iliescu, Samuel Valentin 

Boşneac, Iuliu Ioan Furo, Filonaş Chiş, Ioan Cindrea, Irinel Ioan Stativă, 

Gabriela Nedelcu, Dan Constantin Mocănescu-Coloros, Dumitru Gheorghe 

Mircea Coşea - membri. 

  

  Preşedinte,    Secretar, 

Gheorghe Barbu    Kerekes Karoly 

 

 

 
 
Întocmit, 
Lidia Vlădescu, consultant 
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