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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

SINTEZA
lucrărilor comisiei din data de 10 mai 2002

Astăzi, 10 mai 2002, a avut loc şedinţa Comisiei pentru

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, cu următoarea

ordine de zi:

1. Proiectul de Lege pentru 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

La lucrări au participat 14 deputaţi, fiind absenţi domnii

deputaţi: Filip Georgescu (Grupul parlamentar al PSD), precum şi domnul

deputat Tiberiu Ovidiu Muşetescu (Grupul parlamentar al PSD), care este

membru al Guvernului.
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Membrii Comisiei au decis - cu unanimitate de voturi - avizarea

favorabilă proiectului de lege de la punctul 1 al ordinii de zi într-o formă

amendată. Amendamentul admis a fost de ordin tehnic şi a constat din

reformularea titlului legii după cum urmează: �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�. Modificarea a avut în vedere conformitatea cu

textul acordului care s-a semnat între cele două state contractante.

Proiectului de lege de la punctul 2 al ordinii de zi a fost avizat

favorabil cu unanimitate de voturi, deputaţii considerând că � prin

modificările aduse 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 � se realizează stimularea

forţei de muncă atât în a dezvolta mici întreprinderi private, cât şi în a face

faţă competitivităţii de pe piaţa forţei de muncă.

Secretar

Florea Buga
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