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Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

PROCES  VERBAL
al şedinţelor comisiei din zilele de 4 şi 5 iunie 2002

La lucrările comisiei sunt prezenţi 19 deputaţi, lipsind domnul deputat
Marian Sârbu � ministrul muncii şi solidarităţii sociale, dl deputat Valeriu
Stoica � grup parlamentar PNL.

La şedinţa comisiei participă ca invitaţi:
1. Dna Georgeta Gheorghe � director general în cadrul Ministerului Muncii şi

Solidarităţii Sociale;
2. Dna Cecilia Sebe � expert în cadrul Ministerului Muncii şi Solidarităţii

Sociale;
3. Dl Vasile Florin � consilier juridic în cadrul Direcţiei pentru Relaţia cu

Parlamentul a  Ministerului Apărării Naţionale.
Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Smaranda Dobrescu,

preşedintele comisiei.
Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi:
FOND

1. Propunere legislativă privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor �
P.L. Nr.77/2002

2. Propunere legislativă pentru abrogarea O.U. nr.85 din 14.06.2001 şi O.U.
nr.166 din 17.12.2001 şi menţinerea prevederilor art.48, 79 şi 80 din Legea
nr.164/2001, aşa cum au fost adoptate de Parlamentul României � P.L.
nr.20/2002

AVIZARE
3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr.40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare � P.L. nr.248/2002
4. Proiect de Lege privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în

România şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA
� P.L. nr.250/2002

Propunerea legislativă înscrisă la pct.1 pe ordinea de zi a fost discutată
împreună cu proiectul de Lege privind Casele de Ajutor Reciproc ale
Pensionarilor, întrucât au acelaşi obiect de reglementare.

Membrii comisiei au decis adoptarea propunerii legislative, aceasta fiind
mai bine structurată şi respingerea proiectului de lege ale cărui prevederi au fost
preluate ca amendamente în cadrul primei iniţiative. Au fost formulate
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amendamente de către domnii deputaţi Smaranda Dobrescu, Gheorghe Barbu,
Kerekes Karoly, Adrian Mărăcineanu şi Maria Apostolescu.

Per ansamblu, propunerea legislativă privind casele de ajutor reciproc ale
pensionarilor a fost adoptată cu unanimitate de voturi pentru.

De asemenea, propunerea de respingere a proiectului de Lege privind
casele de ajutor reciproc ale pensionarilor a fost acceptată cu unanimitate de
voturi.

Propunere legislativă pentru abrogarea O.U. nr.85 din 14.06.2001 şi O.U.
nr.166 din 17.12.2001 şi menţinerea prevederilor art.48, 79 şi 80 din Legea
nr.164/2001, aşa cum au fost adoptate de Parlamentul României, înscrisă la
punctul 2 pe ordinea de zi a fost respinsă deoarece încalcă principiul
neretroactivităţii legii civile consacrat de Constituţia României la art. 15 alin 2
şi de asemenea, nu respectă normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative prevăzute de Legea nr. 24/2000.

Abrogarea celor două ordonanţe de modificare şi completare a Legii
nr.164/2001 nu se impune întrucât ele au avut în vedere adecvarea sistemului de
pensii militare la condiţiile reale, existente, precum şi apropierea de legislaţia
privind sistemul public de pensii.

Comisia a hotărât respingerea propunerii legislative cu unanimitate de
voturi.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare a fost dezbătut şi avizat
favorabil cu 7 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă.

Proiectul de Lege privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei
SIDA în România şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de
SIDA a fost dezbătut şi s-a hotărât avizarea nefavorabilă întrucât există deja
Legea 100/1998 care reglementează cadrul general al programului naţional de
prevenţie a transmiterii SIDA şi a altor boli cu transmitere sexuală.

Propunerea legislativă a fost respinsa cu 6 voturi pentru şi 4 împotrivă.

PREŞEDINTE, SECRETAR,
       Smaranda DOBRESCU Pavel Todoran
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