
1

Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

PROCES  VERBAL
al şedinţelor comisiei din zilele de 18 şi 19 septembrie 2001

La lucrările comisiei din ziua de 18.09.2001 sunt prezenţi 19 deputaţi,
lipsind dl Marian Sârbu � ministrul muncii şi solidarităţii sociale.

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

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de zi:
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/1998

privind Statutul personalului vamal � Reexaminare la solicitarea
Preşedintelui României
REEXAMINĂRI solicitate de către Biroul permanent al Camerei
Deputaţilor

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii
din Legea nr.145/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională

3. Propunere legislativă privind pensiile persoanelor care au prestat munca
cu caii proprietate personală în cadrul fostelor Intreprinderi Forestiere şi
care nu au avut contracte de asigurare

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii
din Legea nr.80/1992 cu privire la sistemul de pensii şi asigurări sociale
ale agricultorilor

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr.2/2000 privind modificarea coeficienţilor de multiplicare pentru unele
funcţii prevăzute în anexele nr.V-VIII la Legea nr.154/1998 privind
sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a
indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.171/2000
pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi
alte drepturi de asigurări sociale

7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.60/1998 pentru modificarea art.1 alin.(1) al Legii nr.51/1993 privind
acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie
pentru considerente politice în perioada anilor 1945 � 1952
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8. Proiect de Lege privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei
meşteşugăreşti

Dezbaterile încep cu propunerea legislativă privind pensiile persoanelor
care au prestat munca cu caii proprietate personală în cadrul fostelor Intreprinderi
Forestiere şi care nu au avut contracte de asigurare, trimisă comisiei spre
reexaminare. Reanalizând  atât conţinutul propunerii cât şi raportul comisiei cu
nr.696/13.12.1999, comisia a hotărât cu unanimitate de voturi să-şi menţină
punctul de vedere iniţial şi care se regăseşte în raportul mai sus menţionat,
înaintând în acest sens o notă către Biroul permanent.

În continuare se reexaminează propunerea legislativă pentru modificarea şi
completarea unor dispoziţii din Legea nr.80/1992 cu privire la sistemul de pensii
şi asigurări sociale ale agricultorilor. Membrii comisiei au hotărât cu unanimitate
de voturi elaborarea unui raport de înlocuire prin care se respinge propunerea mai
sus menţionată întrucât dispoziţiile cu privire la contribuţia agenţilor economici la
constituirea Fondului asigurărilor sociale ale agricultorilor fuseseră deja abrogate
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.54/2000, iar Legea nr.80/1992 cu
privire la sistemul de pensii şi asigurări sociale ale agricultorilor a fost abrogată
prin prevederile Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi
de asigurări sociale.

Dezbaterea celorlalte proiecte înscrise pe ordinea de zi a fost amânată
pentru şedinţa din data de 19.09.2001.

La lucrările comisiei din ziua de 19.09.2001 sunt prezenţi 18 deputaţi,
lipsind dl Marian Sârbu � ministrul muncii şi solidarităţii sociale şi dl deputat
Valentin Adrian Iliescu � grup parlamentar PDSR � delegaţie.

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

Sunt continuate dezbaterile asupra proiectelor de lege înscrise pe ordinea de
zi a şedinţei din data de 18.09.2001.

Este luată în discuţie o chestiune de procedură ridicată de dl deputat
Dumitru Buzatu, care arată că la şedinţă sunt prezenţi ca reprezentanţi ai grupului
parlamentar liberal atât dl. deputat Cornel Ştirbeţ, cât şi dl deputat Nini Săpunaru
în condiţiile  în care, în urma hotărârilor luate de grupul liberal şi cel al PSD,
dl.Săpunaru a fost delegat ca supleant cu drept de vot în locul domnului deputat
Ştirbeţ, ce urmează să plece la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. Domnii
deputaţi au considerat corectă intervenţia domnului deputat Dumitru Buzatu şi
drept urmare, dl. deputat Ştirbeţ a părăsit sala de şedinţă, domnia sa achiesând la
obiecţia ridicată de dl. deputat Dumitru Buzatu.

În continuare s-a analizat cererea de reexaminare a proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/1998 privind Statutul personalului
vamal, solicitată de Preşedintele României.
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Dl deputat Dumitru Buzatu consideră că motivele cererii de reexaminare au
temei constituţional, punct de vedere susţinut şi de dna preşedinte Smaranda
Dobrescu şi dnii deputaţi Gheorghe Barbu şi Kerekes Karoly. Pentru rezolvarea
acestei cereri, dnii deputaţi Kerekes Karoly şi Dumitru Buzatu propun eliminarea
lit.c) a art.4 din proiectul de lege în dezbatere, propunere adoptată cu majoritate de
voturi (1 vot împotrivă şi 2 abţineri).

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din
Legea nr.145/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei
Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională a fost reexaminată şi s-a
hotărât, cu unanimitate de voturi, elaborarea unui raport de înlocuire prin care se
respinge propunerea mai sus menţionată întrucât rămâne fără obiect, dispoziţiile ei
fiind preluate în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.294/2000 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.145/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională,  precum
şi a Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări
sociale.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr.2/2000 privind modificarea coeficienţilor de multiplicare pentru unele funcţii
prevăzute în anexele nr.V-VIII la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a
salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care
ocupă funcţii de demnitate publică a fost reexaminat şi s-a hotărât cu unanimitate
de voturi elaborarea unui raport de înlocuire prin care se respinge proiectul de lege
mai sus menţionat întrucât dispoziţiile anexelor V-VIII au fost abrogate prin
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a
salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.171/2000
pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte
drepturi de asigurări sociale a fost reanalizat şi s-a hotărât, cu unanimitate de
voturi, respingerea acestuia întrucât prevederile sale au fost preluate în Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr.294/2000 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.145/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale
pentru Ocupare şi Formare Profesională,  precum şi a Legii nr.19/2000 privind
sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.60/1998 pentru modificarea art.1 alin.(1) al Legii nr.51/1993 privind acordarea
unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente
politice în perioada anilor 1945 � 1952  a fost reexaminat împreună cu
amendamentele trimise de Ministerul Justiţiei şi punctul de vedere al Ministerului
Finanţelor Publice.

Dl deputat Dumitru Buzatu arată că acest proiect de lege are caracter
reparatoriu şi urmează a fi finanţat de la bugetul de stat. Drept urmare, conform
art.110 din Constituţia României este necesară solicitarea unei informări din partea
Guvernului întrucât amendamentele propuse de Ministerul Justiţiei extind aria
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posibililor beneficiari până în anul 1989, faţă de 1952, atât cât este prevăzut în
proiectul de lege.

Dna preşedinte Smaranda Dobrescu propune elaborarea unei adrese către
Ministerul Justiţiei, ce urmează să prezinte o estimare a influenţelor financiare
suplimentare. Propunerea a fost adoptată cu unanimitate de voturi, urmând ca
raportul să fie elaborat după primirea acestei informări.

Dezbaterea proiectului de Lege privind organizarea şi funcţionarea
cooperaţiei meşteşugăreşti a fost amânată.

PREŞEDINTE, SECRETAR,
SMARANDA DOBRESCU         ION MÎNZÎNĂ
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