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Parlamentul  României 

Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 

 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 24 şi 25 octombrie 2007 

 

 

În ziua de 24 octombrie 2007, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 10.00 – 18.00, având următoarea 

ordine de zi: 

1. Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2008 – PLx 695/2007 

2. Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 – 

PLx 696/2007. 

 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Gheorghe Barbu, 

preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

 d-l Paul Păcuraru – Ministru, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de 

Şanse 

 d-na Denisa Pătraşcu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Egalităţii de Şanse 

 d-na Doina Dascălu – Secretar de Stat, Ministerul Economiei şi 

Finanţelor 

 d-na Mihaela Arteni – secretar general, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Egalităţii de Şanse 

Administrator
comisie



 2 

 d-l Clement Gheorghe – secretar general, Agenţia Naţională pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă 

 d-na Ştefana Aghergheloaei – secretar general, Casa Naţională de Pensii 

şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale 

 d-na Adriana Nedu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de 

Şanse 

 d-l Dumitru Călinoiu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii 

de Şanse 

 d-na Mioara Şerbu – consilier superior, Casa Naţională de Pensii şi Alte 

Drepturi de Asigurări Sociale 

 d-na Tomina Moţea – consilier, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii 

de Şanse 

 d-na Cecilia Sebe – şef serviciu, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii 

de Şanse 

 d-l Bogdan Hossu – membru în Biroul Executiv al Consiliului Economic 

şi Social. 

 

Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2008, aflat la punctul 1 al 

ordinii de zi, a fost prezentat de către domnul preşedinte Gheorghe Barbu. 

 Proiectul de lege a fost trimis pentru dezbatere şi avizare Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială a Camerei Deputaţilor şi Comisiei pentru 

muncă, familie şi protecţie socială a Senatului. 

 Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi a Camerei 

Deputaţilor şi Comisia pentru egalitate de şanse a Senatului au solicitat 

Birourilor Permanente să participe alături de Comisiile pentru muncă la 

dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2008, 

respectiv a bugetului Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse 

(anexa nr.3/20). 
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În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiilor, cât şi 

invitaţii şi au fost formulate amendamente, care sunt prezentate în aviz. 

În urma finalizării dezbaterilor asupra anexei nr.3/20 referitoare la 

bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţiii de Şanse pe anul 2008, 

membrii celor 4 comisii au hotărât, cu 39 de voturi pentru şi 2 abţineri, 

avizarea favorabilă a acesteia. 

În urma finalizării dezbaterilor asupra proiectului Legii bugetului de 

stat pe anul 2008, membrii Comisiilor pentru muncă au hotărât, cu 8 voturi 

pentru, 9 voturi împotrivă şi o abţinere, avizarea negativă a proiectului de 

lege. 

 

Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008, 

aflat la punctul 2 al ordinii de zi, a fost prezentat de către domnul preşedinte 

Gheorghe Barbu. 

În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 

invitaţii şi au fost formulate amendamente, care sunt prezentate în aviz. 

În urma finalizării dezbaterilor asupra proiectului Legii bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2008, membrii Comisiilor pentru muncă 

au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a acestuia. 

 

În ziua de 25 octombrie 2007 Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 9.00 – 12.00, având pe ordinea de 

zi studiu individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de 

lucru a comisiei din perioada 29 octombrie – 1 noiembrie 2007. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (18), în zilele de 24 şi 25 

octombrie 2007 au absentat domnul deputat Ion Mînzînă (grup parlamentar 

PRM) – delegaţie, domnul deputat Dumitru Gheorghe Mircea Coşea (grup 
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parlamentar PNL) – delegaţie, doamna deputat Gabriela Nedelcu (grup 

parlamentar PSD) şi domnul deputat Mihai Alexandru Voicu (grup 

parlamentar PNL) – ministru delegat. 

Au fost prezenţi următorii: Gheorghe Barbu – preşedinte, Marian 

Sârbu – vicepreşedinte, Pavel Todoran – secretar, Kerekes Karoly – secretar, 

Stelian Duţu, Ionela Pop Bruchental, Valentin Adrian Iliescu, Gheorghe 

Adrian Miuţescu, Samuel Valentin Boşneac, Iuliu Ioan Furo, Filonaş Chiş, 

Ioan Cindrea, Irinel Ioan Stativă, Dan Constantin Mocănescu-Coloros. 

 

 

  Preşedinte,     Secretar, 

  Gheorghe Barbu      Kerekes Karoly 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, 
Lidia Vlădescu, consultant 


