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Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din ziua de 28 august 2001

Comisia şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 28 august 2001 între orele 900-
13,30, având următoarea ordine de zi:

FOND
1. Proiect de Lege privind drepturile luptătorilor din rezistenţa armată

anticomunistă din perioada 6 martie 1945 � august 1964
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr.117/1999 privind salarizarea personalului Agenţiei Naţionale pentru
Locuinţe

AVIZARE
3. Proiect de Lege privind Statutul aleşilor locali

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Smaranda Dobrescu,
preşedintele comisiei.

La lucrările comisiei au participat ca invitaţi: Domnul Chiriac Nicolae �
director general adjunct şi doamna Sanda Bobică � consilier şef la Agenţia
Naţională pentru Locuinţe.

Referitor la proiectul de lege înscris la punctul 1 al ordinii de zi, trimis
comisiei spre reexaminare de plenul Camerei, membrii comisiei au decis, cu
unanimitate de voturi, respingerea Proiectului de lege privind drepturile
luptătorilor din rezistenţa anticomunistă din perioada 6 martie 1945 � august
1964,  deoarece prevederile acestuia au fost preluate ca amendament la Proiectul
de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.214/1999
privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor
condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, precum şi
persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri
administrative abuzive.
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Proiectul de lege înscris la punctul 2 al ordinii de zi a fost susţinut de
reprezentanţii Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, mai sus menţionaţi. Aceştia
au prezentat în detaliu prevederile proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.117/1999 privind salarizarea
personalului Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi au propus avizarea sa
favorabilă.

În cursul dezbaterilor au fost amendate următoarele articole :
- art.2 � amendament propus de doamna deputat Maria Apostolescu şi

admis cu unanimitate de voturi;
- art.4 � amendament adoptat cu unanimitate de voturi şi propus de

doamna deputat Smaranda Dobrescu;
- art.8 � amendament propus de domnul deputat Emil Crişan şi adoptat

cu unanimitate de voturi;
- art.11 � amendament propus de doamna deputat Smaranda Dobrescu şi

admis cu unanimitate de voturi;
- art.12 � amendament propus de doamna deputat Smaranda Dobrescu şi

domnul deputat Ion Mînzînă şi adoptat cu unanimitate de voturi.
În urma dezbaterii pe articole, proiectul de lege a fost adoptat cu

unanimitate de voturi, cu amendamente.
Proiectul de lege privind Statutul aleşilor locali a fost dezbătut şi avizat

favorabil cu unanimitate de voturi, cu două amendamente:
- art.48 � amendament propus de doamna deputat Smaranda Dobrescu şi

acceptat cu unanimitate de voturi;
- art.87, 88, 89 şi 90 � domnii deputaţi Cornel Ştirbeţ şi Gheorghe Barbu

propun eliminarea articolelor � amendament acceptat cu majoritate de
voturi (1 vot împotrivă).

Din numărul total al membrilor comisiei (20) a absentat dl Marian Sârbu �
ministrul muncii şi solidarităţii sociale.

         PREŞEDINTE,       SECRETAR,
SMARANDA DOBRESCU     ION MÎNZÎNĂ


