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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES  VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 10 mai 2002

La şedinţă au participat 14 deputaţi, fiind absenţi domnii deputaţi:
Georgescu Filip şi Ovidiu Tiberiu Muşetescu, ambii din Grupul parlamentar al
PSD, ultimul fiind membru al Guvernului.

Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun, preşedintele
comisiei, care în deschidere a prezentat spre aprobare proiectul ordinei de zi, pe
care au fost înscrise următoarele puncte:

1. Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului între România şi
Regatul Spaniei pentru reglementarea şi organizarea forţei de muncă între cele două
state, semnat la Madrid la 23 ianuarie 2002

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 49/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 98/1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte
individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective.

Ordinea de zi a fost acceptată cu unanimitate de voturi.
În deschiderea lucrărilor, dl preşedinte a făcut unele precizări asupra

proiectului de lege înscris la punctul unu al ordinii de zi, şi anume că obiectul de
reglementare îl constituie ratificarea Acordului între România şi Regatul Spaniei
atât în ceea ce priveşte reglementarea  cât şi organizarea forţei de muncă între cele
două state, care a fost semnat la Madrid la 23 ianuarie 2002.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, iar comisia
este sesizată pentru aviz.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observaţii
şi propuneri legate de obligaţia pe care România şi-o asumă cu privire la
reangajarea lucrătorului emigrant de către întreprinzători, obligaţie ce ar putea
atrage răspunderea statului faţă de cealaltă parte şi faţă de proprii ei cetăţeni, prin
acţiuni în justiţie.



Nefăcându-se nici un fel de comentariu de către membrii comisiei,
domnia sa propune un aviz favorabil, cu amendarea titlului legii, în sensul că se va
formula astfel: �Lege privind ratificarea Acordului între România şi Regatul
Spaniei pentru reglementarea şi organizarea circulaţiei forţei de muncă între cele
două state, semnat la Madrid la 23 ianuarie 2002�, modificare care urmează a se
opera şi în cuprinsul articolului unic, pentru corelarea cu titlul acordului încheiat
între cele două ţări.

Proiectului de lege i s-a acordat un aviz favorabil, cu unanimitate de
voturi.

S-a   trecut la examinarea punctului 2 înscris pe ordinea de zi, la care
dl preşedinte Nicolae Păun a făcut următoarele observaţii:

Obiectul de reglementare îl constituie modificarea prevederilor O.U.G.
nr. 98/1999, în sensul introducerii posibilităţii de a se acorda plăţile compensatorii
într-o singură tanşă, de a se înceta dreptul la plata compensatorie numai în cazul
încadrării la unitatea din care beneficiarul a fost disponibilizat şi, corelativ, de a se
acorda aceste plăţi cumulativ, în cazul angajării la o altă unitate, în vederea
stimulării reintegrării în muncă

Domnia sa a subliniat faptul că acestui proiect de lege comisia trebuie
să-i acorde un aviz.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare şi a primit
aviz favorabil atât din partea Consiliului Legislativ, cât şi din partea Consiliului
Economic şi Social.

În luarea sa de cuvânt, dl deputat Liviu-Alexandru Mera a subliniat că
proiectul de lege este foarte bine venit, oferindu-se posibilitatea ca cei
disponibilizaţi, dacă încasează suma compensatorie de la început, să-şi poată
deschide o afacere. Propune, în concluzie, un aviz favorabil, propunere susţinută şi
de dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang.

Supusă votului, propunerea de acordare a avizului favorabil a fost
acceptată cu unanimitate de voturi.

Ordinea de zi fiind epuizată, dl preşedinte Nicolae Păun a declarat
închise lucările şedinţei.
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