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Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

PROCES  VERBAL
al şedinţelor comisiei din zilele de 9 şi 10 septembrie 2003 

În ziua de 9 septembrie 2003 la lucrările comisiei sunt prezenţi 19
deputaţi, lipsind domnul deputat Marian Sârbu – ministru delegat.

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 pentru modificarea şi completarea art.198 din

Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări
sociale – P.L. nr.11/2003

AVIZARE
1.Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.78/2003

pentru prorogarea  termenului prevăzut la art.4 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.100/2001 privind acumularea cantităţii de 3 milioane tone
cărbune energetic de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat în anul
2001 – P.L. nr.496/2003

2.Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.77/2003
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.137/2000 privind
prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare – P.L. nr.495/2003 

3.Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.69/2003
pentru completarea art.7 din ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.8/2003
privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor
societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital
majoritar de stat – P.L. nr.490/2003 

La lucrările comisiei participa ca invitaţi:
1. Doamna Georgeta Gheorghe – director în cadrul Ministerului Muncii,

Solidarităţii Sociale şi Familiei
2. Doamna Cristina Stroe – expert cadrul Ministerului Muncii,

Solidarităţii Sociale şi Familiei
3. Domnul maior Vasile Florin – consilier juridic în cadrul Ministerului
Apărării Naţionale
Domnul deputat Vasile Mândroviceanu în calitate de iniţiator a prezentat

în general membrilor comisiei motivele care au stat la baza elaborării propunerii
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legislative pentru modificarea şi completarea art.198 din Legea nr.19/2000
privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.

Domnia sa a arătat că în timp ce majoritatea pensionarilor trăiesc din
pensii mici sau foarte mici, anumite categorii de asiguraţi au reuşit să se
desprindă aşa de mult de sistemul public de pensii încât pensia nu mai reflectă
rezultatul contribuţiei. Astfel de categorii sunt: magistraţii şi cadrele militare.

Prin această iniţiativă, dl. deputat Vasile Mândroviceanu doreşte abogarea
dispoziţiilor care stau la baza calculului pensiilor de serviciu al magistraţilor şi
al cadrelor militare în scopul înlăturării discriminărilor pozitive din cadrul
sistemului public de pensii.

Doamna preşedinte Smaranda Dobrescu, arată că prin abrogarea
articolelor 21 şi 22 din Legea 164/2001 privind pensiile militare de stat , cadrele
militare ar rămâne fără formulă de calcul a pensiilor, iar în ce priveşte
magistraţii, la adoptarea Legii nr. 19/2000 Curtea Constituţională a fost sesizată
cu dezbaterea excepţiei de neconstituţionalitate a articolului 103 din Legea nr.
92/1992 privind organizarea judecătorească şi atunci s-a decis ca acest articol să
rămână în vigoare, întrucât magistraţii au obligaţii şi interdicţii severe în ce
priveşte desfăşurarea profesiei. 

Domnul maior Vasile Florin a subliniat faptul că nu poate fi luată în
discuţie abrogarea articolelor 21 şi 22 din Legea nr. 164/2001, deoarece ele
reprezintă, însăşi, baza sistemului de pensii militare şi ar rămâne fără temei legal
sistemul de pensii militare.

Doamna director Georgeta Gheorghe arată că nu este în măsură să se
refere la oportunitatea acestor abrogări, dar arată că acestea nu au legătură cu
tratementul legal al asiguraţilor impus de Legea nr. 19/2000. În plus, aceste
modificări ar trebui făcute direct asupra Legilor nr. 92/1992, respectiv nr.
164/2001 şi nu asupra Legii nr. 19/2000.

Doamna preşedinte, Smaranda Dobrescu, propune membrilor comisiei
respingerea propunerii legislative. Propunerea de respingere a înregistrat, 12
voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 2 abţineri.

Proiectele de Lege înscrise la punctele 2, 3 şi 4 pe ordinea de zi, cu care
comisia a fost sesizată spre avizare, au fost dezbătute şi avizate favorabil cu
unanimitate de voturi, în forma prezentată.

10 septembrie 
În ziua de 10 septembrie 2003 la lucrările comisiei sunt prezenţi 19

deputaţi, lipsind domnul deputat Marian Sârbu – ministru delegat.
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.68/2003

privind serviciile sociale – P.L. nr.489/2003 (dezbatere împreuna cu Comisia
pentru sănătate şi familie)

La lucrările comisiei participa ca invitaţi:
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1.Doamna Marta Ţărnea – Secretar de stat în cadrul Ministerului Muncii,
Solidarităţii Sociale şi Familiei

2. Domnul Dumitru Călinoiu - director în cadrul Ministerului Muncii,
Solidarităţii Sociale şi Familiei

Doamna Marta Ţărnea, în deschiderea lucrărilor comisiei, a făcut o
prezentare generală a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale, arătând că aceasta este o lege
complexă prin care s-a urmărit delimitarea responsabilităţilor pe care le au
administraţia centrală, respectiv, locală. Domnia sa arată că este o lege complexă
şi necesită elaborarea de norme metodologice.

S-a avut în vedere, aplicarea principiului solidarităţii de proximitate
acordându-se ajutoare acolo unde este într-adevăr nevoie, la nivelul
administraţiei locale şi de asemenea aplicarea principiului solidarităţii sociale la
nivel naţional prin derularea a şase programe internaţionale cu judeţe pilot. 

Domnul director Dumitru Călinoiu a făcut în continuare o prezentare
tehnică a Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003, arătând că aceasta încearcă să
rezolve marile probleme de desfăşurare şi implementare. Acestea referindu-se în
principal la personalul calificat în serviciile sociale, intenţionându-se în acest
sens ca în termen de doi ani, serviciile sociale specializate să lucreze numai cu
personal calificat. În continuare, domnia sa a prezentat fiecare capitol al
ordonanţei.

Domnul deputat Kerekes Karoly apreciază iniţiativa Guvernului de a
elabora această ordonanţă care este cu adevărat necesară, dar îşi exprimă
rezervele cu privire la aplicarea acesteia, în principal, datorită fondurilor
necesare.

 În continuarea dezbaterilor s-a trecut la discutarea pe articole a
ordonanţei.  Au fost formulate amendamente la următoarele articole:

- articolul 7, alineatul (2), litera j) – amendament formulat de domnul
deputat Gheoghe Barbu şi acceptat cu unanimitate de voturi;

- articolul 8, alineatul (2), litera h) – amendament formulat de domnul
deputat Gheorghe Barbu şi doamna deputat Smaranda Dobrescu
acceptat cu unanimitate de voturi; 

- articolul 11 este completat cu alineatul (4)– amendament formulat de
domnii deputaţi Mircea Ifrim, Daniele Bartoş, Ovidiu Brînzan, Liviu
Dragoş, Ion Burnei, Ana Florea, Iulia Pataki, Constanţa Popa şi Petre
Naidin acceptat cu unanimitate de voturi;

- articolul 41, alineatul (3) – amendament formulat de domnul deputat
Kerekes Karoly şi acceptat cu unanimitate de voturi;

- articolul 51, alineatul (2) – amendament formulat de doamna deputat
Bondi Gyongyike şi acceptat cu unanimitate de voturi;

- articolul 51 este completat cu alineatul (21) – amendament formulat de
doamna deputat Smaranda Dobrescu şi acceptat cu unanimitate de
voturi;
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- articolul 52, litera d) – amendament formulat de domnul deputat
Gheoghe Barbu şi acceptat cu unanimitate de voturi;

- articolul 55, alineatul (1) – amendament formulat de doamna deputat
Smaranda Dobrescu şi acceptat cu unanimitate de voturi;

articolul 56 – amendament formulat de domnul deputat Gheoghe Barbu şi
respins cu 3 voturi pentru şi 15 voturi împotrivă.

     PREŞEDINTE,    SECRETAR,
       Smaranda DOBRESCU  Pavel Todoran


