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Parlamentul  României 

Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 

 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din ziua de 4 octombrie 2007 

 

 

În ziua de 4 octombrie 2007, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 9.00 – 11.30, având următoarea 

ordine de zi: 

1. Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Consiliului pentru Protecţia Drepturilor Pacientului (CPDP) – Plx 

551/2007 – avizare 

2. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.109/1997 privind organizarea 

şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social – PLx 566/2007 – fond 

3. Proiect de Lege privind modificarea anexei la Legea nr.656/2002 pentru 

prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea 

unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism – 

PLx 579/2007 – fond  

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128 din 

12 iulie 1997 privind statutul personalului didactic, cu modificările şi 

completările ulterioare – Plx 547/2007 – fond. 

 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Gheorghe Barbu, 

preşedintele comisiei. 
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La dezbaterea propunerii legislative aflată la punctul 4 pe ordinea de zi 

au participat ca invitaţi:  

1. Doamna Pasztor Gabriella – Secretar de Stat, Ministerul Educaţiei, 

Cercetării şi Tineretului 

2. Doamna Maria Torceanu – consilier, Ministerul Economiei şi Finanţelor. 

 

Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Consiliului pentru Protecţia Drepturilor Pacientului (CPDP)  a fost 

prezentată membrilor comisiei de către domnul preşedinte Gheorghe Barbu.  

În urma dezbaterilor, a fost avizată favorabil, în forma prezentată, 

cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de Lege privind modificarea anexei la Legea nr.656/2002 

pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea 

unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism a fost 

prezentat de către domnul preşedinte Gheorghe Barbu. 

În urma dezbaterilor, proiectul de lege a fost aprobat cu 

amendamente, cu unanimitate de voturi, în forma care se regăseşte în 

raportul comisiei. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.128 

din 12 iulie 1997 privind statutul personalului didactic, cu modificările şi 

completările ulterioare, a fost prezentată de domnul deputat Gheorghe Barbu. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul atât membrii comisiei cât şi 

invitaţii. 

În urma dezbaterilor, s-a propus amânarea discutării propunerii 

legislative pentru a fi dezbătută în şedinţă comună a celor două comisii 

sesizate cu dezbaterea pe fond, respectiv Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 
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 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.109/1997 privind 

organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social s-a dezbătut în 

şedinţă comună cu Comisia pentru politică economică, reformă şi 

privatizare. 

La lucrările au participat membrii celor două comisii, domnul deputat 

Gheorghe Gabor, în calitate de  iniţiator, precum şi domnul Serghei Mesaroş, 

director în cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse. 

În urma dezbaterilor, s-a propus amânarea dezbaterilor. De 

asemenea, s-a hotărât să se solicite Biroului Permanent prelungirea 

termenului de depunere a raportului cu o lună de zile, timp în care să fie 

invitaţi pentru discuţii atât confederaţiile sindicale, cât şi confederaţiile 

patronale. 

În acest context, s-a hotărât ca discuţiile să aibă loc în aceeaşi zi, la 

Sala Nicolae Bălcescu, iar la dezbateri să participe reprezentanţii 

Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, la nivel de Secretari de 

Stat. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (18), în ziua de 4 octombrie 

2007 au absentat domnul deputat Dumitru Gheorghe Mircea Coşea (grup 

parlamentar PNL) – delegaţie, doamna deputat Gabriela Nedelcu (grup 

parlamentar PSD) – delegaţie şi domnul deputat Mihai Alexandru Voicu 

(grup parlamentar PNL) – ministru delegat. 

Au fost prezenţi următorii:  

1. Gheorghe Barbu – preşedinte 

2. Ion Mînzînă – vicepreşedinte  

3. Marian Sârbu – vicepreşedinte  

4. Pavel Todoran – secretar  
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5. Kerekes Karoly – secretar  

Membri: 

6. Stelian Duţu 

7. Ionela Pop Bruchental  

8. Valentin Adrian Iliescu 

9. Gheorghe Adrian Miuţescu  

10. Samuel Valentin Boşneac 

11.  Iuliu Ioan Furo 

12.  Filonaş Chiş 

13.  Ioan Cindrea 

14.  Irinel Ioan Stativă 

15.  Dan Constantin Mocănescu-Coloros 

  

 

  Preşedinte,     Secretar, 

  Gheorghe Barbu      Kerekes Karoly 

   


