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Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
 
 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţei Comisiei din ziua de 11 iunie 1998 

 
 

 La lucrările comisiei sunt prezenţi 18 deputaţi, a lipsit dl Sorin Pantiş - 
ministru.   
 Participă ca invitaţi: dl Radu Păun Jura - secretar de stat la Ministerul Muncii 
şi Protecţiei Sociale şi dl Dumitru Călinoiu - consilier al Ministrului Muncii şi 
Protecţiei Sociale. 
 Lucrările şedinţei sunt conduse de dl Valentin Adrian Iliescu, preşedintele 
comisiei. 
 Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de zi: 
 1. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.75/1997 pentru completarea Legii nr.50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi 
ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti. 
 Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi varianta înaintată de Senat. 
 2. Proiectul de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională. 
 La dezbaterea acestui proiect de act normativ, s-a făcut de către iniţiatori, dl 
Radu Păun Jura şi dl Dumitru Călinoiu, o prezentare generală a scopurilor urmărite 
prin promovarea acestei iniţiative guvernamentale, care sunt: 
 - eliminarea execuţiei fondului de şomaj din cadrul Ministerul Muncii şi 
Protecţiei Sociale şi delegarea atribuţiilor de ordonator de credite preşeditelui 
Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională; 
 - descentralizarea deciziei administrative; 
 - creşterea responsabilităţii partenerilor sociali în operarea fondurilor de şomaj 
şi adoptarea hotărârilor legate de administrarea acestora (a fondurilor), prin sistemul 
tripartit; 
 - trecerea în sarcina societăţii civile şi a sectorului particular a serviciilor de 
plasare, mediere şi reconversie profesională. 
 Ulterior, în urma discuţiilor purtate, proiectul de lege a fost adoptat în forma 
prezentată cu 2 abţineri din totalul de 18 voturi. 
 3. Propunerea legislativă privind Legea Agenţiei Naţionale pentru muncă - 
iniţiator dl deputat Varujan Pambuccian. 
 Întrucât s-a considerat că scopul urmărit de iniţiator se regăseşte în proiectul 
de lege al Guvernului, s-a hotărât cu 4 abţineri şi 16 voturi pentru respingerea 
iniţiativei parlamentare. 
 4. Proiectul de Lege privind statutul funcţionarilor publici. 
 S-au continuat dezbaterile articolelor 12 - 28. 
 S-au formulat o serie de amendamente la: 
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 - art.13 alin. (2) şi (3) - autor dl deputat Marian Sârbu; 
 - art.14(1) - autor dl deputat Marian Sârbu 
   (2) - nou - autor dl deputat Radu Gheciu 
   (4) - autor dl deputat Radu Gheciu 
   (6) - autor dl deputat Marian Sârbu 
 - art.16(1) - autor dna deputat Bondi Gyongyike 
   (2) - autor dl deputat Radu Gheciu 
 - art.19(4), (6), (7), (9) - autor dl deputat Radu Gheciu 
 - art.20(3) - autor dl deputat Kerekes Karoly 
 - art.22 - autori domnii deputaţi Marian Sârbu şi Radu Gheciu 
 - art.24(4), (5) - autor dl deputat Marian Sârbu 
 - art.25(2), (3) - autor dl deputat Radu Gheciu 
 Aceste amendamente, votate în unanimitate, se vor trimite Comisiei juridice, 
de disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru administraţie, amenajarea teritorilului şi 
echilibru ecologic. 
 
 
 
 
       PREŞEDINTE     SECRETAR 
 VALENTIN ADRIAN ILIESCU     TEODOR STANCA 


