
Parlamentul  României 

Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 

 

PROCES  VERBAL 

al şedinţelor comisiei din zilele de 17 şi 18 aprilie 2007 

 

 

În zilele de 17 şi 18 aprilie 2007 la lucrările comisiei sunt prezenţi 17 

deputaţi, lipsind domnul deputat Voicu Mihai Alexandru (grup parlamentar 

PNL) – ministru delegat şi domnul deputat Dumitru Gheorghe Mircea Coşea 

(grup parlamentar PNL) – delegaţie. 

Sunt prezenţi următorii:  

1. Stelian Duţu – preşedinte 

2. Ion Mînzînă – vicepreşedinte  

3. Marian Sârbu – vicepreşedinte  

4. Pavel Todoran – secretar  

5. Kerekes Karoly – secretar  

Membri: 

6. Gheorghe Barbu 

7. Ionela Bruchental Pop 

8. Valentin Adrian Iliescu 

9. Gheorghe Adrian Miuţescu  

10.  Samuel Valentin Boşneac 

11.  Iuliu Ioan Furo 

12.  Filonaş Chiş 

13.  Ioan Cindrea 
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14.  Alexandru Vladimir Mănăstireanu 

15.  Irinel Ioan Stativă 

16.  Gabriela Nedelcu 

17.  Dan Constantin Mocănescu-Coloros 

 

Lucrările şedinţelor au fost conduse de domnul deputat Stelian Duţu, 

preşedintele comisiei. 

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

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.43, lit.a), b) şi 

f), art.44, art.45, alin.4 şi art.49 din Legea nr.128/1997 privind Statutul 

personalului didactic, privind norma didactică la educatoare, învăţători şi 

institutori, precum şi a unor categorii de personal didactic din 

învăţământul special (Plx 131/2007) 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.3/2007 privind unele măsuri pentru restructurarea şi/sau privatizarea 

unor societăţi din portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor 

Statului (PLx 196/2007) 

3. Proiect de Lege privind Statutul personalului aeronautic civil navigant 

profesionist din aviaţia civilă din România (PLx 216/2007) 

4. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.216/2004 privind înfiinţarea 

Administraţiei Naţionale de Meteorologie (PLx 223/2007) 

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2007 

privind protejarea patrimoniului cultural imaterial (PLx 224/2007) 

6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2007 

privind unele măsuri financiar - fiscale din domeniul protecţiei sociale 

(PLx 226/2007) 
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7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2007 

privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză (PLx 

227/2007) 

8. Studiu individual asupra proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei 

pentru săptămâna 23-27 aprilie a.c. 

La dezbateri nu participă invitaţi. 

 Propunerea legislativă înscrisă la punctul 1 al ordinii de zi a fost 

prezentată membrilor comisiei de către domnul preşedinte Stelian Duţu. Are 

ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art.43, lit.a), b) şi f), 

art.44, art.45 alin.4 şi art.49 din Legea nr.128/1997 privind Statutul 

personalului didactic, privind norma didactică la educatoare, învăţători şi 

institutori, precum şi a unor categorii de personal didactic din învăţământul 

special. Avizul trebuie înaintat Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 

sport, care este sesizată cu dezbaterea pe fond a acestei propuneri legislative. 

 Supusă votului final, punerea legislativă a fost aprobată în forma 

prezentată, cu unanimitate de voturi. 

Proiectele de lege înscrise la punctele 2-7 ale ordinii de zi au fost 

prezentate membrilor comisiei de către domnul preşedinte Stelian Duţu. 

În urma dezbterilor, acestea au fost adoptate cu unanimitate de voturi, 

în forma prezentată. Avizele comisiei urmează a fi înaintate comisiilor 

sesizate cu dezbaterea pe fond a acestor proiecte de lege. 

Referitor la studiul individual, au fost transmise domnilor deputaţi 

proiectele de lege aflate pe agenda de lucru a comisiei din săptămâna 23-27 

aprilie 2007. 

 

  Preşedinte,     Secretar, 

Stelian Duţu      Kerekes Karoly 
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