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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţelor comisiei din zilele de 15 şi 16 iunie 2005 

 
 

 
 În ziua de 15 iunie 2005 la lucrările comisiei sunt prezenţi 18 deputaţi, 
lipsind dl Gheorghe Barbu - ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,  
(în locul domniei sale participând dl deputat Alexandru Mocanu), şi domnul 
deputat Dan Radu Ruşanu - grup parlamentar PNL.  
 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Stelian Duţu, 
preşedintele comisiei.  

 
Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 

 AVIZARE 
1. Propunere legislativă privind protecţia socială a femeilor casnice – P.L.X 

226/2005 
2. Propunere legislativă pentru înfiinţarea Oficiului Român pentru 

Supravegherea Achiziţiilor Publice – P.L.X 160/2005 
 
Domnii deputaţi Ioan Cindrea şi Ion Giurescu au arătat că adoptarea 

acestei iniţiative este neoportună şi nelegală întrucât ea propune instituirea 
unei structuri cu funcţie executivă supusă controlului Parlamentului. 
Competenţele Oficiului Român pentru Supravegherea Achiziţiilor Publice, 
aşa cum sunt ele promovate în prezenta iniţiativă, se regăsesc în structuri 
specializate în vigoare – Ministerul Finanţelor Publice şi Curtea de Conturi. 

În urma supunerii la vot, Comisia a hotărât avizarea negativă cu 
majoritate de voturi (3 abţineri). 

 
Dezbaterea propunerii legislative privind protecţia socială a femeilor 

casnice a fost amânată la propunerea d-lui deputat Kerekes Karoly, întrucât 
ea promovează instituirea unor drepturi de protecţie socială ce se regăsesc în 
domeniul de competenţă al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. De 
altfel, domnia sa a precizat că la Senat această propunere a fost dezbătută pe 
fond de către Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială. De aceea, a 
propus solicitarea în scris către Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor, a 
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învestirii pe fond şi a comisiei noastre, împreună cu Comisia pentru 
egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi. 

Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 
  

În ziua de 16 iunie 2005 la lucrările comisiei sunt prezenţi 18 deputaţi, 
lipsind dl Gheorghe Barbu – ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei 
(în locul domniei sale participând dl deputat Alexandru Mocanu) şi dl 
deputat Dan Radu Ruşanu – grup parlamentar PNL.  
 Au fost analizate, individual, proiectele de lege ce urmează a fi 
dezbătute în săptămâna 20 – 24 iunie 2005. 
 
 

 
 
      PREŞEDINTE,        SECRETAR, 
            Stelian Duţu       Kerekes Karoly 
 
 
 
 
 
 
 




